
Issue No  ( 2092 )  February   Wed   26  2020    العدد )2092(  26  شباط  2020                      السنة السادسة                    معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االربعاء

اإلمام علي بن أبي طالب
 )عليه السالم(

ال فخر يف املال إال مع اجلود العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

اإلعالم واالتصاالت تدعو  
وسائل اإلعالم إىل توخي الدقـة 

يف تغطية أخبار »كورونا«
ص2

جملس الوزراء يؤكد ايالء امهية قصوى ملكافحة »كورونا« وُيوعز بإطالق املبالغ الالزمة للصحة واملحافظات
الصحة: متديد منع  دخول الوافدين اىل اشعار آخر وتشكيل خلية ازمة يف كل حمافظة

ص2

ص3

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

عرب رئيس ال�وزراء املكلف محم�د عالوي، أمس 
الثالثاء، عن خش�يته من عدم حصول تش�كيلته 
الحكومي�ة الخمي�س ع�ى ثق�ة الربمل�ان، فيما 
ترّسبت أنباء عن اعتماد »التصويت الرسي« عى 
الحكوم�ة الجدي�دة للتهرب من املس�ؤولية أمام 

الشارع.
وقبل 48 ساعة من انعقاد جلسة برملانية مقررة 
الخمي�س للتصويت ع�ى تش�كيلته الحكومية، 
ح�ذر رئي�س ال�وزراء املكلف محمد ع�الوي من 
مخطط�ات ق�ال انه�ا ته�دف اىل أفش�ال تمرير 
حكومت�ه ومنعها من الحصول ع�ى ثقة النواب 

عن طريق الرشاوى والفساد.
وق�ال ع�الوي يف تغريدة عى حس�ابه عى موقع 
»توي�ر«، لق�د »وص�ل إىل مس�امعي أن هن�اك 
مخططاً إلفش�ال تمري�ر الحكومة بس�بب عدم 
القدرة عى االس�تمرار يف الرسق�ات ألن الوزارات 

ستدار من قبل وزراء مستقلني ونزيهني«.
وأوضح »يتمثل هذا املخطط بدفع مبالغ باهظة 
للن�واب وجع�ل التصوي�ت رسياً وأم�ل أن تكون 

هذه املعلومة غري صحيحة«.
ب�دوره، وجه رئي�س الربملان محم�د الحلبويس 
برسعة اع�ادة واس�تكمال منظوم�ة التصويت 
ال�رسي الس�تخدامها يف جلس�ة الخميس خالل 
التصوي�ت عى حكومة ع�الوي حيث كانت هذه 
املنظومة قد اس�توردت العام املايض وتم نصبها 
اال انه�ا رفعت بع�د تفجر تظاه�رات االحتجاج 
والتهدي�دات باقتح�ام املنطق�ة الخ�راء التي 

يوجد فيها مقر الربملان.
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       بغداد / المستقبل العراقي

تويف الرئيس املرصي األس�بق حس�ني مبارك، أمس الثالثاء، 
عن عمر ناهز 92 عاما، حيث كان يرقد يف أحد املستش�فيات 
الخاص�ة يف القاهرة. وأطاح�ت ثورة 25 يناي�ر بمبارك، إثر 
احتجاجات واس�عة يف مرص عموم�ا والقاهرة خصوصا، يف 
ش�باط العام 2011، ومنذ ذاك الوقت بات يعرف ب�«الرئيس 
املخل�وع«، بعدم�ا حكم م�رص أكثر م�ن 30 عام�ا. ونقلت 
وسائل إعالم قبل ثالثة أيام، عن مصدر طبي مطلع قوله إنه 
تم احتجاز مبارك يف غرفة العناية املركزة بأحد املستشفيات 
الخاصة، نتيجة تعرضه إىل وعكة صحية شديدة مؤخراً، ُنقل 

عى إثرها إىل املستش�فى الس�عودي األملاني بالقاهرة. وقال 
املص�در حينه�ا إّن حالة مبارك الصحية غري مس�تقرة حتى 
اآلن، نتيجة إجرائه عملية جراحية يف املعدة الس�تئصال ورم 
رسطاني، الشهر املايض، وهو ما يستلزم بقاءه يف املستشفى 
إىل ح�ني االنتهاء من بعض الفحوص الطبي�ة الالزمة. وقال 
نج�ل الرئيس املخلوع، عالء مب�ارك، يف تغريدة له عرب موقع 
»توير«، يوم السبت املايض، إنه »دعائي اآلن أن يشفي املوىل 
عز وجل والدي، وأن يقوم لنا بالسالمة، ويرجع بيته يا رب«، 
مس�تطرداً يف رده عى س�ؤال أحد متابعيه أن »الوالد ما زال 
يف العناي�ة... ي�ا رب«. وأعلنت مرص الح�داد لثالثة أيام عى 

ُمبارك، فيما تلقت عدد من التعازي من دول عربية.

        بغداد / المستقبل العراقي

ألقى وزير الخارجّي�ة محمد عيل الحكيم 
كلمة جمهورّية العراق يف الجلس�ة رفيعة 

املُستوى ملُؤتَمر نزع السالح.
ل�وزارة  بي�ان  بحس�ب  الحكي�م،  وق�ال 
الخارجي�ة تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي« 
نسخة منه، إّن »ُحُضور العراق هو تأكيد 
ألهّمية ُمؤتَمر نزع السالح، والتزامه باملُثل 
الُعلي�ا الت�ي ُتع�ّزز مصداقّية املس�ؤولّية 
الجماعّي�ة للُمجتم�ع ال�دويلّ يف ُجُه�وده 
الرامية إىل تحقيق هدف نزع السالح العاّم 
والكامل«. وأش�ار إىل أّن »املنطقة تش�هد 

مرحل�ة حّساس�ة يف ظ�ّل تزاُي�د األزمات 
اإلقليمّي�ة والتوّترات السياس�ّية يف البيئة 
الدولّي�ة؛ ِمّم�ا ُيفاق�م مخاط�ر إمكانّية 

انتشار أسلحة الدمار الشامل«.
وأفصح بالق�ول »ُيرّحب الع�راق بجميع 
املُب�ادرات والنش�اطات الرامي�ة إىل عودة 
املؤتم�ر ملُماَرس�ة الوالي�ة املُوَكل�ة إلي�ه، 
وب�روح التع�اون الس�ائدة ب�ني رؤس�اء 
املؤتمر الس�تة لهذا العام«. ودعا الحكيم 
إىل »وقف�ة ج�اّدة م�ن قبل جمي�ع الدول 
األعضاء إلعادة املؤتمر إىل ُممارسة دوره 
املنوط ب�ه«، ُموِضح�اً: »ُيش�اِطر العراق 
الدول موقفها بُوُجوب إبقاء نزع الس�الح 

النووّي عى رأس أولوّيات املؤتمر«.
نظ�ر  كلمت�ه »وجه�ة  الوزي�ر يف  وب�نينَّ 
العراق فيم�ا يتعلق بالقضايا األساس�ّية 
املطروح�ة عى جدول أعم�ال املؤتمر: إّن 
التقدُّم التكنولوجّي يف هذا املجال س�ُيعّزز 
م�ن ُخُط�ورة اس�تمرار ه�ذا التس�لّح«. 
وأضاف: »يدعم الع�راق أّي جهد ُيبَذل، أو 
أّي ُمفاَوضات بني الدول الحائزة لألسلحة 
النووي�ة من أجل التوّصل إىل خفض جدّي 
ملخزون�ات تلك األس�لحة ُوُص�والً إىل عالٍم 
خاٍل منه�ا«. ودعا إىل »إيجاد َصك قانونّي 
دويلّ ُمل�زم تقوم بموجبه ال�دول الحائزة 
عى األس�لحة النووية بإعط�اء ضمانات 

غري مرشوطة للدول غري الحائزة لألسلحة 
التهدي�د  أو  اس�تخدام،  بع�دم  النووّي�ة 

باستخدام األسلحة النووّية«.
امل�واّد  إنت�اج  أّن »ُمواَصل�ة  وح�ذر م�ن 
االنش�طارّية خطر عى تحقيق هدف نزع 

السالح النووّي وعدم االنتشار«.
ونوه بأّن »الفضاء الخارجّي إرث ُمشرك 
لألغ�راض  اكتش�افه  ينبغ�ي  للبرشّي�ة 
الس�لمّية فق�ط، وأّن عس�كرته تق�ود إىل 
�ر«. وخت�م بالق�ول:  س�باق تس�لّح ُمدمِّ
إّن »تحقي�ق ه�دف إيجاد عال�م خاٍل من 

األسلحة النووّية.
التفاصيل ص2
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الرافدين: منتسبو الداخلية سيتسلمون رواتبهم عن طريق املاسرت كارد الشهر املقبل
     بغداد / المستقبل العراقي 

اك�د م�رف الرافدين، أم�س الثالث�اء، ان منتس�بي وزارة 
الداخلي�ة الذين تم توطني رواتبه�م عىل مرفنا وحصولهم 
عىل املاس�ر كارد سيتس�لمون رواتبهم ع�ن طريق البطاقة 

الشهر املقبل.
وق�ال املكت�ب االعالمي للم�رف يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، ان »اس�تمرار توزيع بطاقات املاسر 
كارد عىل منتسبي الداخلية يف وسيتم استكمال هذه العملية 

خالل األيام املقبلة«.
وتابع انه »يف حال استالم املنتسب البطاقة فسيتم االستفادة 
م�ن الخدم�ات املرفية الت�ي يقدمها املرف ع�ر بطاقة 

املاسر من سلف وقروض وخدمات اخرى.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

عر رئي�س ال�وزراء املكلف محمد ع�الوي، أمس 
الثالث�اء، عن خش�يته من عدم حصول تش�كيلته 
الحكومية الخميس عىل ثقة الرملان، فيما ترّسبت 
أنباء عن اعتماد »التصويت الرسي« عىل الحكومة 

الجديدة للتهرب من املسؤولية أمام الشارع.
وقبل 48 س�اعة من انعقاد جلسة برملانية مقررة 
الخميس للتصويت عىل تشكيلته الحكومية، حذر 
رئيس الوزراء املكلف محمد عالوي من مخططات 
قال انها تهدف اىل أفش�ال تمرير حكومته ومنعها 
من الحصول عىل ثقة النواب عن طريق الرش�اوى 

والفساد.
وق�ال ع�الوي يف تغريدة عىل حس�ابه ع�ىل موقع 
»توير«، لقد »وصل إىل مسامعي أن هناك مخططاً 
إلفش�ال تمرير الحكومة بس�بب عدم القدرة عىل 
االستمرار يف الرسقات ألن الوزارات ستدار من قبل 

وزراء مستقلني ونزيهني«.
وأوضح »يتمثل ه�ذا املخطط بدفع مبالغ باهظة 
للنواب وجعل التصويت رسياً وأمل أن تكون هذه 

املعلومة غري صحيحة«.
ب�دوره، وجه رئي�س الرمل�ان محم�د الحلبويس 
برسع�ة اع�ادة واس�تكمال منظوم�ة التصوي�ت 
ال�رسي الس�تخدامها يف جلس�ة الخمي�س خالل 
التصوي�ت ع�ىل حكومة عالوي حي�ث كانت هذه 
املنظومة قد اس�توردت العام امل�ايض وتم نصبها 
اال انه�ا رفع�ت بع�د تفج�ر تظاه�رات االحتجاج 

والتهديدات باقتح�ام املنطقة الخرضاء التي يوجد فيها 
مقر الرملان.

وم�ن املالحظ ان الرنامج الحكوم�ي لعالوي يتحدث يف 
العموميات بالنسبة الخطر القضايا التي تواجه املجتمع 
العراق�ي حيث ل�م يرش اىل اتخ�اذ اجراءات حاس�مة او 
توقيت�ات مح�ددة ملالح����قة كبار الفاس�دين كما لم 
يفص�ح عن االجراءات التي س�يتخذها لتوفري الخدمات 
العام�ة للمواطن�ني والح�د م�ن ق�����ضيت�ي الفق�ر 
والبطال�ة، ول�م يكش�ف ع�ن برنامجه إلخ�راج القوات 

األجنبية من العراق.
وينقس�م املنهاج الوزاري لحكومة عالوي الذي يتضمن 
9 صفحات اىل محورين، االول: التهيئة النتخابات نزيهة 
مبك�رة يختار فيه�ا الش�عب ممثليه للمرحل�ة املقبلة. 

والثاني: االصالح الحكومي.
وق�د ت�م تقس�يم املح�ور االول اىل 5 فقرات ه�ي: لجنة 
الدس�تورية  املؤسس�ات  بن�اء  واس�تكمال  الخ�راء 
والقانوني�ة الالزمة لتنظيم االنتخابات املبكرة وس�يادة 
القانون واع�ادة هيبة الدولة وحماية وترس�يخ مبادئ 
حقوق االنسان والحريات االساسية واالنفتاح والتوزان 

يف العالقات الخارجية.
ام�ا املح�ور الثاني فقد ت�م تقس�يمه اىل 13 فقرة هي: 
تقوي�ة االقتص�اد والبطاقة التمويني�ة والزراعة واملياه 
والربي�ة والتعلي�م و االعم�ار والخدم�ات واالتص�االت 
واملعلوماتي�ة واملوانئ والنقل الج�وي ووالطريان املدني 
والصح�ة والبيئة والطاق�ة الكهربائية والنف�ط والغاز 
اضاف�ة اىل الصناعة وتنمية القطاع الخ�اص ثم االدارة 

التضامنية للحكومة.
وينص الرنامج عىل تشكيل لجنة خراء من خارج قوى 
الس�لطة لتحدي�د الخط�وات املطلوبة ملكافحة الفس�اد 

وتحقي�ق االصالح وتجتمع مع ممثيل املتظاهرين 
يف مختل�ف املحافظ�ات لالس�تماع اىل مطالبه�م 
ووجهات نظرهم. وستعمل الحكومة عىل تحويل 
توصيات اللجن�ة اىل مرشوع قان�ون يحتوي عىل 
ج�داول زمني�ة واضح�ة لتطبيق�ه ويعرض عىل 

الرملان للتصويت عليه.
وتلتزم الحكومة يف الرنامج بتوفري الدعم الكامل 
إلج�راء انتخاب�ات مبكرة ح�رة ونزيه�ة يف اقرب 
موعد تحدده مفوضية االنتخابات ومجلس النواب 
ال يتج�اوز الس�نة م�ن االن.. والعمل ع�ىل توفري 
اجواء مطمئنة ومش�جعة للمواطنني للمش�اركة 
يف االنتخابات بعيدا عن املمارس�ات غري القانونية 
املؤثرة يف العملية االنتخابية وبالتعاون الكامل مع 
بعث�ة االمم املتحدة يف الع�راق لتوفري الدعم الفني 

واالستشاري ملالكات املفوضية.
ويف حق�ل اعادة الهيبة للدول�ة فقد نص الرنامج 
عىل كش�ف املتورطني يف االعتداء عىل املتظاهرين 
والقوات االمني�ة واخضاعهم للمحاكمة وااللتزام 
بمعالج�ة الجرح�ى وتعوي�ض عائالت الش�هداء 
منهم واالفراج ع�ن املعتقلني من املتظاهرين بعد 

التشاور مع الجهات املختصة.
كم�ا تعه�د الرنام�ج بمعالج�ة ج�ذور الفس�اد 
ومالحقة املفس�دين والتضييق عليهم بكل السبل 
املرشوع�ة ووضع معايري وص�ف جميع الوظائف 
العام�ة وانماط العق�ود وبما يتناس�ب واملعايري 
صارم�ة  اج�راءات  اتخ�اذ  اىل  اضاف�ة  الدولي�ة، 
للقضاء عىل ظاهرة الفساد بكل اشكالها وتتمثل 
بعقوبة ادناها العزل من الوظيفة ألبس�ط عملية فساد 

كالرشوة.
واك�د الرنامج الحكومي عىل الس�عي اىل اقامة عالقات 
رشاك�ة وتفاهم م�ع مختلف دول العالم والس�يما دول 
الج�وار والدول الك�رى الحليف�ة للع�راق وتكون هذه 
العالق�ات قائم�ة ع�ىل اس�اس اح�رام س�يادة العراق 
وحفظ مصالحه وعدم التدخل يف شؤونه الداخلية وعدم 
الس�ماح باس�تخدام االرايض العراقية للع�دوان عىل اي 

دولة وتحويل العراق ساحة للتالقي والحوار.

منهاج عالوي خيلو من »إخراج القوات األجنبية«.. وكتل سياسة تلجأ إىل »التصويت السري« للتهرب من مسؤوليتها

»بازار األصوات« هيدد مترير احلكومة يف الربملان
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      بغداد / المستقبل العراقي

ناقش مجلس الوزراء يف جلسته االعتيادية 
التي عق�دت، أم�س الثالث�اء، االج�راءات 
املتخذة ملواجهة خط�ر فايروس كورونا يف 

عموم البالد.
واس�تمع مجل�س الوزراء ل�رشح تفصييل 

قدم�ه وزير الصحة جعف�ر صادق عالوي 
ع�ن الواق�ع الصح�ي يف البالد واج�راءات 
الوزارة وخلية االزمة التي ُش�كلت بموجب 
االم�ر الديواني رق�م 55 ، وما ت�م انجازه 
خ�الل االيام االخرية املاضي�ة من اجراءات 
عملي�ة وحم�الت توعية، وع�ن احتياجات 

الوزارة والفرق الصحية.

وأك�د مجلس ال�وزراء عىل اي�الء موضوع 
مكافحة انتش�ار فاي�روس كورونا أهمية 
قص�وى واعىل درج�ات االهتم�ام، وأعرب 
ع�ن دعمه لعم�ل خلية االزم�ة ومتابعتها 
للتط�ورات الصحي�ة أوال باول، مش�ريا اىل 
رضورة اس�تمرار التعاون والتنس�يق مع 

دول الجوار ومنظمة الصحة العاملية.

تقدي�ره  ع�ن  ال�وزراء  مجل�س  وأع�رب 
لجهود وس�ائل اإلع�الم وحم�الت التوعية 
التي تطلقها ملواجهة ه�ذا الخطر، وأهاب 
باملواطن�ني الك�رام االلت�زام بالتعليم�ات 
واالرشادات التي تصدرها الجهات الصحية 

املسؤولة.
وق�رر مجلس ال�وزراء قي�ام وزارة املالية 

بإط�الق املبال�غ الالزم�ة اىل وزارة الصحة 
واملحافظات بش�كل عاجل وخالل يومني، 
وبما يمكنها من مواجهة فايروس كورونا 
واخ�ذ االج�راءات الالزم�ة ملنع انتش�اره، 
واس�تثناء وزارة الصح�ة واملحافظات من 
تعليم�ات تنفيذ العقود لس�نة 2014، قدر 

تعلق االمر بمكافحة الفايروس.

جملس الوزراء يؤكد ايالء امهية قصوى ملكافحة »كورونا« وُيوعز بإطالق املبالغ الالزمة للصحة واملحافظات

        بغداد / المستقبل العراقي

دع�ت هيئ�ة االع�الم واالتصاالت، 
وس�ائل االع�الم كاف�ة واملواطنني، 
اىل اهمية تجنب ب�ث ومناقلة نرش 
اإلشاعات واألخبار الكاذبة  يف هذه 
املرحل�ة الحساس�ة الت�ي يمر بها 
البلد، نتيجة ظهور اصابة بفريوس 

كورونا املستجد.
م�ن  الكث�ري  ان  الهيئ�ة  وأك�دت 
الخاطئ�ة  االش�اعات واملعلوم�ات 
انترشت مؤخرا عر مواقع التواصل 
االجتماعي وهو ما يتسبب بتفاقم 
أك�ر الزم�ة ه�ذا الف�ريوس الذي 
يص�ارع العال�م اجم�ع م�ن اج�ل 
احتوائه، وقد تكون هذه الشائعات 

هي أخطر من املرض نفسه. 
الحكوم�ة  ان  اىل  الهيئ�ة  ونوه�ت 
ازم�ة  خلي�ة  ش�كلت  العراقي�ة 

مس�ؤوليتها متابعة انتشار املرض 
واتخاذ جميع التدابري الالزمة لذلك 
وهناك جهات رسمية مسؤولة عن 
نرش املعلومات الدقيقة والصحيحة 

املتعلقة بفريوس كورونا.
كم�ا ان عملي�ة التأك�د م�ن دق�ة 
وصح�ة املعلومات هي مس�ؤولية 
مش�ركة يتحمله�ا جمي�ع اف�راد 

املجتمع.
وام�ام ه�ذه األزمة الت�ي يمر بها 
البل�د والعالم اجمع يتطلب الوضع 
الراه�ن موقف�ا انس�انيا ومهني�ا 
واملواطن�ني  االع�الم  وس�ائل  م�ن 
كاف�ة، لدعم الجه�ود الحكومية يف 
التوعية والوقاية من هذا الفريوس 
ومواجهة االخبار الكاذبة واملزيفة، 
وتفنيد الش�ائعات التي تريد ارباك 
الوض�ع الع�ام ون�رش الرع�ب بني 

املواطنني.

اإلعالم واالتصاالت تدعو  وســائل اإلعـالم
 إىل توخي الدقة يف تغطية أخبار »كورونا«

        بغداد / المستقبل العراقي

ألق�ى وزي�ر الخارجّية محمد ع�يل الحكيم كلم�ة جمهورّية 
العراق يف الجلسة رفيعة املُستوى ملُؤتَمر نزع السالح.

وقال الحكيم، بحسب بيان لوزارة الخارجية تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة منه، إّن »ُحُضور الع�راق هو تأكيد ألهّمية 
ُمؤتَمر نزع السالح، والتزامه باملُثل الُعليا التي ُتعّزز مصداقّية 
املس�ؤولّية الجماعّية للُمجتمع الدويلّ يف ُجُه�وده الرامية إىل 

تحقيق هدف نزع السالح العاّم والكامل«.
وأش�ار إىل أّن »املنطقة تش�هد مرحلة حّساس�ة يف ظّل تزاُيد 
األزمات اإلقليمّية والتوّترات السياسّية يف البيئة الدولّية؛ ِمّما 

ُيفاقم مخاطر إمكانّية انتشار أسلحة الدمار الشامل«.
وأفصح بالقول »ُيرّحب العراق بجميع املُبادرات والنشاطات 
الرامية إىل عودة املؤتمر ملُماَرس�ة الوالية املُوَكلة إليه، وبروح 

التعاون السائدة بني رؤساء املؤتمر الستة لهذا العام«.

ودعا الحكي�م إىل »وقفة جاّدة من قبل جميع الدول األعضاء 
إلع�ادة املؤتم�ر إىل ُممارس�ة دوره املن�وط ب�ه«، ُموِضح�اً: 
»ُيش�اِطر العراق ال�دول موقفها بُوُجوب إبقاء نزع الس�الح 

النووّي عىل رأس أولوّيات املؤتمر«.
وب�نينَّ الوزي�ر يف كلمت�ه »وجه�ة نظ�ر الع�راق فيم�ا يتعلق 
بالقضاي�ا األساس�ّية املطروح�ة عىل جدول أعم�ال املؤتمر: 
إّن التق�دُّم التكنولوج�ّي يف هذا املجال س�ُيعّزز م�ن ُخُطورة 
استمرار هذا التسلّح«. وأضاف: »يدعم العراق أّي جهد ُيبَذل، 
أو أّي ُمفاَوض�ات بني ال�دول الحائزة لألس�لحة النووية من 
أجل التوّصل إىل خفض جدّي ملخزونات تلك األس�لحة ُوُصوالً 
إىل عالٍم خاٍل منه�ا«. ودعا إىل »إيجاد َصك قانونّي دويلّ ُملزم 
تق�وم بموجبه الدول الحائزة عىل األس�لحة النووية بإعطاء 
ضمانات غري مرشوطة للدول غري الحائزة لألس�لحة النووّية 

بعدم استخدام، أو التهديد باستخدام األسلحة النووّية«.
وحذر م�ن أّن »ُمواَصل�ة إنتاج املواّد االنش�طارّية خطر عىل 

تحقيق هدف نزع السالح النووّي وعدم االنتشار«.
ون�وه بأّن »الفض�اء الخارجّي إرث ُمش�رك للبرشّية ينبغي 
اكتش�افه لألغ�راض الس�لمّية فقط، وأّن عس�كرته تقود إىل 
ر«. وختم بالقول: إّن »تحقيق هدف إيجاد  س�باق تسلّح ُمدمِّ
عال�م خ�اٍل من األس�لحة النووّي�ة يعتمد قب�ل كّل يشء عىل 
تحقيق عاملّية معاهدة انتش�ار األس�لحة النووّي�ة، والتنفيذ 
الش�امل ألحكامها بما ينس�جم مع تحقيق أه�داف التنمية 
املستدامة 2030«. وأضاف »ُيرّحب العراق بُمخرجات ُمؤتَمر 
إنش�اء املنطق�ة الخالية من األس�لحة النووّي�ة وغريها من 
أس�لحة الدمار الش�امل يف الرشق األوس�ط الذي ُعِقَد يف مقّر 

األمم املتحدة يف نيويورك ترشين الثاني من عام 2019«.
وأك�د َدْع�م »الع�راق للع�ودة إىل املفاوضات ح�ول الرنامج 
النووّي اإليرانّي عىل أس�س تفاوضّية عادلة لجميع األطراف 
تضمن األمن والس�الم يف منطقتنا، وتخفض من ِحّدة التوتر 

الناجم عن انسحاب الواليات املتحدة من االتفاق.

        بغداد / المستقبل العراقي

اجرى حس�ن كريم الكعبي النائب االول 
لرئي�س مجل�س الن�واب، أم�س اليوم، 
زي�ارة اىل مقر وزارة التخطيط والتعاون 
االنمائ�ي، رافق�ه فيه�ا كل م�ن النواب 
جم�ال فاخ�ر، والنائ�ب ع�يل س�عدون 
الالمي، والنائب محمود الكعبي، والنائب 
م�رض خزعل الس�لمان، والنائب اس�عد 

العبادي. 
واثنى الكعبي خالل لقائه وزير التخطيط 
نوري الدليمي وال�كادر املتقدم للوزارة، 
ع�ىل املجهود الكبري ال�ذي تقوم به هذه 
ال�وزارة التي هي بمثابة العقل يف جس�د 
الدولة العراقية، رغم حجم املهام املوكلة 
اليها والعدد الكبري من الرامج التنموية 

الت�ي كلفت به�ا، ونجاحه�ا يف تنفيذها 
بفضل خ�رات كوادرها الت�ي كانت وال 
تزال من الخ�رات الرائدة عىل مس�توى 

الوطن العربي وحتى العالم. 
وجرى مناقش�ة التقرير االخ�ري للوزارة 
والخ�اص باملحافظات العراقية حس�ب 
نس�بة الفق�ر، والتي ادرج�ت محافظة 
ميس�ان بني امل�دن االكث�ر فق�را، حيث 
ب�ني الكعب�ي ان امل�دن العراقي�ة ومنها 
ميس�ان ليس�ت م�دن فق�رية بمواردها 
بق�در م�ا ه�ي فق�رية باس�تثمار هذه 
املوارد وتحقي�ق الفائدة االكر ملواطنيها 
عر خلق مش�اريع تنموية والركيز عىل 
املش�اكل االه�م، ومنه�ا البن�ى التحتية 
والتعلي�م والصح�ة وايج�اد فرص عمل 
لرشيح�ة العاطل�ني، وه�ذا كل�ه يحتاج 

اىل مرون�ة وقيادة حكيم�ة لبلوغ نتائج 
حقيقي�ة تلبي طم�وح املواطنني وتنهي 

معاناتهم«. 
وحمل السادة النواب قائمة بأهم املطالب 
واملقرحات الكفيلة بإيجاد حل مناسب 
ملش�كلة الفق�ر يف الع�راق، وبخاص�ة يف 
محافظة ميسان ثاني أكر محافظة من 

حيث انتاج النفط وأفضلها زراعيا.
واثم�ر اللقاء عىل جملة م�ن املقرحات 
الخاص�ة بزي�ادة تخصيص�ات برام�ج 
الحد م�ن الفق�ر وزي�����ادة االهتمام 
الرعاي�ة االجتماعي�ة وتنمي�ة  برام�ج 
الالزم�ة  االم�وال  االقالي�م وتخصي�ص 
إلتمام املشاريع املتلكئة ، وبحث ترشيع 
قان�ون خ�اص بصن�دوق دعم الش�باب 
وتامني قروض بدون فوائد لهم ، وزيادة 

ال�����زراعي�ة  للمش�اريع  الق�روض 
والصناعي�ة واالس�تثمارية بش�كل عام 
وادراج م������رشوع مج�اري منطقة 
املجبس ومشاريع البنى التحتية ملنطقتي 
التابعتني  الرحم�ة االوىل والث�����اني�ة 
لقضاء ميسان ضمن تخصيصات العام 
الجاري وكذلك مشاريع منطقة ام عبيدة 

التابعة لناحية الرفاعي ».
فضال عن امكانية اطالق حصة محافظة 
ميس�ان م�ن مخصص�ات الب�رودوالر 
وت����دوي�ر  املاضي�ة،  للس�نوات 
مخصصات املش�اريع املق����رة ضمن 
موازن�ة 2019 اىل الع�ام الج�اري ومنها 
بن�اء صومع�ة حب����وب يف املحافظ�ة 
وبناي�ة جامع�ة ميس�ان وغريه�ا م�ن 

املشاريع املهمة .

        بغداد / المستقبل العراقي

يف  املفوض�ني  مجل�س  عض�و  زار 
املفوضية العليا املستقلة عامر موىس 
محمد مكتبي انتخابات بابل وكربالء 

لتفقد أوضاعهما.
وعق�د محمد لق�اًء مع لجنة تس�يري 
اعم�ال مكتب باب�ل ملناقش�ة االمور 
واالس�تعدادات  والقانوني�ة  االداري�ة 
لالنتخاب�ات  واللوجس�تية  الفني�ة 
املقبل�ة. واطلع محمد بش�كل مبارش 
ع�ىل عملية تقيي�م موظف�ي العقود 
واختي�ار االفضل منهم وف�ق الخرة 
والكف�اءة واالمكاني�ات التي تؤهلهم 

للعمل باملفوضية.
انتخاب�ات  مكت�ب  محم�د  زار  كم�ا 
كرب�الء املقدس�ة. وعقد لق�اًء مطوال 
مع لجنة تسيري اعمال املكتب وناقش 
معهم كافة االمور االدارية والقانونية 
الع�ادة تنظي�م واالقس�ام والش�عب 
واالس�تعدادات الفني�ة واللوجس�تية 

لالنتخابات املقبلة .
وتراس  عضو مجلس املفوضني لجنة 
مقابلة املوظفني الجدد واطلع بشكل 
مبارش ع�ىل عملي�ة تقيي�م موظفي 
العق�ود واختيار االفض�ل منهم وفق 
الخ�رة والكف�اءة واالمكاني�ات التي 

تؤهلهم للعمل باملفوضية .
يذك�ر ان الزي�ارة تاتي ضم�ن خطة 
املفوضية ملتابع�ة مكاتب املحافظات 
واملراكز التابع�ة لها ميدانياً وتهيئتها 

بالشكل الالزم.

العراق مُلؤمتر نزع السالح: ندعم عالـٍم خاٍل من األسلحة النووية

الكعبي يبحث مع التخطيط اعطاء االولوية حلل مشكلة الفقر وحتقيق تنمية حقيقية للعراق 

عضو مفوضية االنتخابات 
يتفقد مكتبي بابل 

وكربالء لتقييم االستعداد 
لالقرتاع املقبل

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس مجلس القضاء األعىل القايض فائق زيدان عىل أن القضاء يجب 
أن يراقب ويحاس�ب نفسه قبل محاسبة االخرين يف حال مخالفة القانون 
وا اأْلََماَناِت إىَِلٰ أَْهلَِها َوإَِذا  مستش�هداً باالية الكريمة )إِننَّ اللنََّه َيأُْمُرُكْم أَن ُتؤَدُّ
ا َيِعُظُكم ِبِه  إِننَّ اللنََّه َكاَن  َحَكْمُتم َبنْيَ الننَّاِس أَن َتْحُكُموا ِبالَْعْدِل إِننَّ اللنََّه ِنِعمنَّ

َسِميًعا َبِصريًا(.
 وذكر بيان صادر ع�ن املركز االعالمي ملجلس القضاء األعىل أن »ذلك جاء 
خ�الل كلمة لرئيس مجلس القضاء األعىل القايض فائق زيدان يف االجتماع 
الثاني عايل املستوى للشبكة العاملية للنزاهة القضائية املنعقد يف العاصمة 

القطرية الدوحة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أج�ل زعيم تيار الحكمة عم�ار الحكيم، أمس الثالثاء، االحتفال الرس�مي 
والشعبي بذكرى رحيل عمه بسبب فايروس كورونا.

وهنا نص البيان:
أيه�ا املخلص�ون األوفي�اء م�ن أبناء وبن�ات ش�هيد املحراب الخال�د، كما 
تعلم�ون ويعل�م العراقيون جميعا ان األول من رج�ب من كل عام موعدنا 
لالحتف�اء بش�هدائنا االب�رار يف ي�وم الش�هيد العراق�ي ذكرى استش�هاد 
ش�هيد املحراب اية الله العظمى الس�يد محمد باق�ر الحكيم )قدس رسه 
الرشي�ف( ومنذ أيام ونحن نع�د العدة لهذا الحدث الكب�ري بإقامة كرنفال 
البيع�ة للع�راق وتجديد العهد مع ش�هيد العراق الخال�د للثبات عىل نهجه 
الوطن�ي ومبادئه الس�امية وخطاه الثابتة نحو الع�راق والعراقيني وكان 
م�ن املقرر إقامة هذا الكرنفال يف س�احة ثورة العرشين عند مرقد ش�هيد 
املح�راب يف النجف االرشف و بحش�د جماهريي غري مس�بوق ، ولكن بعد 
تسجيل حالة اإلصابة بفايروس كورونا يف النجف االرشف وحرصا منا عىل 
سالمة وصحة أبناء ش�عبنا والتزاما بتوصيات وزارة الصحة تقرر تأجيل 
االحتفالني الجماهريي والرس�مي اىل اش�عار اخر ، وال يسعنا اال ان نتقدم 
بوافر الش�كر واالمتن�ان لتنظيماتنا يف تيار الحكم�ة الوطني عىل الجهود 
الكبرية التي بذلت والتحضريات واالستعدادات إلقامة الرنامجني الرسمي 
والجماهريي ، اشكركم من صميم قلبي داعيا العيل القدير ان يحفظ أبناء 

شعبنا ويجنبهم كل مكروه ويبعد عنهم كل بالء .

القايض زيدان: القضاء جيب أن يراقب 
وحياسب نفسه قبل االخرين

بسبب فايروس كورونا.. احلكيم يؤجل 
االحتفال الرسمي بذكرى رحيل عمه 

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت خلية اإلع�الم االمني، أمس 
الثالث�اء، ع�ن اش����تباك جه�از 
مكافح�ة اإلره�اب م�ع مجموعة 
الرشق�اط  قض�اء  يف  »داعش�ية« 
شمايل صالح الدين. وذكرت الخلية 

يف بيان تلقت املستقبل الع���راقي« 
نس�خة من�ه، ان »جه�از مكافحة 
االره�اب هاجم�وا مجموع�ة م�ن 
بقاي�ا عصابات داعش االرهابية يف 

تالل الخانوكة«.
زال  م�ا  »االش�تباك  أن  وأضاف�ت 

مستمراً«. 

        بغداد / المستقبل العراقي

رشع�ت قي�ادة عملي�ات الب�رة 
م�ن  الثاني�ة  الصفح�ة  بتنفي�ذ 
أم�ر العملي�ات الخ�اص بتفتي�ش 
مناطق منتخبة حس�ب املعلومات 
االس�تخبارية وذل�ك لغ�رض القاء 
القبض عىل املطلوبني للقضاء وفق 
مذكرات إلقاء القبض ضمن قاطع 
إلق�اء  ش�ملت  والت�ي  املس�ؤولية 
القب�ض ع�ىل عصاب�ات الخط�ف 
والتسليب والسطو املسلح وتجارة 

املخ�درات  ومتعاط�ي  الس�الح 
ومصادرة األس�لحة الغري مرخصة 
الب�رة  عملي�ات  قائ�د  واك�د   .«
الفريق الركن قاس�م جاس�م نزال 
الذي بأن »الغاية من عمليات الدهم 
والتفتي�ش يف أم�ر العملي�ات هي 
لحماي�ة املواطن الب�ري وفرض 
القانون وخلق بيئة آمنة ومستقرة 
يف محافظة البرة تتبعها إجراءات 
أمنية وعمليات اس�تباقية يف أغلب 
املناطق التي تشكل خطر عىل إدارة 

امللف األمني.

مكافحة اإلرهاب يشتبك مع جمموعة »داعشية« 
يف الرشقاط

عمليات البرصة تنفذ عمليات دهم وتفتيش 
إللقاء القبض عىل املطلوبني
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

Google جزء من اخلدمات املبتكرة اليت تقدمها الشرطة للمشرتكني بالتعاون مع شركة

»زين« تتيح ملشرتكيها رشاء التطبيقات واأللعاب من متجر
مبارشة اهلاتف  رصيد  باستخدام   Google Play

    بغداد / المستقبل العراقي

يف إطار جهودها لتوفري أحدث الحلول 
الرقمية، أطلقت زي�ن العراق، إحدى 
يف  الرائ�دة  زي�ن  مجموع�ة  رشكات 
خدمات االتصاالت والبيانات املتنّقلة 
يف منطق�ة الرشق األوس�ط وش�مال 
إفريقي�ا، خدمة جدي�دة تتيح املجال 
ملش�ركي زين العراق الدفع بسهولة 
للتطبيق�ات واأللع�اب املتوف�رة عىل 
متجر Google Play عن طريق رصيد 
الهاتف املحم�ول وألول مرة بالعراق، 
حيث تم تفعي�ل خدمة الدفع املبارش 

م�ع رشك�ة Google العاملي�ة وبالتع�اون مع 
رشكة DOCOMO الرقمية.

يذكر الرئيس التنفيذي لرشكة زين العراق عيل 
الزاهد بان »هذه الخدمة التي تم تطويرها من 
قبل رشكة Google تتناغم مع اهدافنا يف توفري 
تجربة خدمات متميزة، باإلضافة هذه الخدمة 

ستسهل املعامالت التجارية الرقمية ملشركينا 
وإتاحة الفرصة أمامهم لالس�تمتاع باملحتوى 
الرقمي ومنحهم قدرات إضافية للتحكم بهذه 
املعامالت عند استخدامهم املتاجر والتطبيقات 

عىل الهواتف الذكية وهذا ما نطمح له.«
ويضيف الزاهد »نحن نعمل ونتجه نحو التحول 
الرقم�ي الذي يعد م�ن اهداف الرشك�ة والذي 

يسهل حياة الفرد العراقي وسيساهم 
يف بن�اء اقصاد رقمي رص�ن يف البلد 
من خالل الخدم�ات الرقمية املبتكرة 

التي نقدمها ملشركينا.« 
وتعت�ر ه�ذه الخدم�ة الت�ي تتي�ح 
آلي�ة الدف�ع املبارش م�ن الرصيد من 
أكثر ط�رق الدفع ش�يوعاً للخدمات 
الرقمي�ة، إذ تتيح القي�ام بالعمليات 
التجاري�ة بصورة رسيعة وس�هلة يف 
 Google متاجر التطبيقات مثل متجر
Play، وتوّفر مستوى عاٍل من األمان 
والتحكم برشاء الخدمات والتطبيقات 
ملش�ركي رشكات االتصاالت.وتعتر 
زي�ن الع�راق م�ن أكث�ر ال�رشكات املتقدمة يف 
مجال التكنولوجيا والخدمات الرقمية املبتكرة 
يف الع�راق م�ن خ�الل التزامه�ا بتقدي�م اخ�ر 
الحلول التكنولوجية ملشركيها بما يتوافق مع 
تطلعاتهم ومتطلباتهم لضمان الخدمة األفضل 

واألكثر سهولة.

    البصرة / المستقبل العراقي

تقي�م جامعة الب�رة للنفط والغاز، كرنفاالً س�نوياً، 
بمناس�بة الذك�رى السادس�ة لتأسيس�ها، وش�ارك يف 
الكرنفال عدد من منظمات املجتمع املدني يف املحافظة، 
الس�ادس  ولغاي�ة  والعرشي�ن  الراب�ع  م�ن  وللف�رة 

والعرشين من شهر شباط الجاري.

وق�ال معاون عمي�د كلي�ة االدارة الصناعية د. نصيف 
جاس�م العب�ادي يف حدي�ث خ�ص ب�ه اع�الم دي�وان 
املحافظ�ة«:  تحتف�ل جامع�ة البرة للنف�ط والغاز، 
بالذكرى السنوية السادسة لتأسيسها، وبدعم مبارش 
م�ن الحكومة املحلي�ة يف البرة عىل رأس�ها محافظ 
الب�رة املهندس أس�عد عبداالمري العيدان�ي، والنائب 
اإلداري للمحاف�ظ د. رضغ�ام االج�ودي، وتزامنت مع 

هذه االحتفاالت عدد من الفعاليات املتنوعة«.
وتابع حديثه »وجهنا الدعوة لعدد من املؤسسات لعمل 
س�وق خريي يذهب ريعه إىل االيتام والعوائل املتعففة، 
باالضافة إىل معرض للكتاب، وسيكون هناك احتفالية 

كرى خالل االسبوع القادم«.
م�ن جانبه�ا، قال�ت مس�ؤولة العالقات يف مؤسس�ة 
أن�وار اهل البيت لرعاية االيتام س�نان اللعيبي«: كانت 

مش�اركتنا يف هذا البازار بأعم�ال يدوية خاصة لاليتام 
واالرام�ل، حي�ث تق�وم املؤسس�ة بزجه�م يف  دورات 
اقتصادي�ة مثل الحياك�ة والخياطة واالعم�ال اليدوية 
والطبخ، حيث يوجد بعض االش�خاص اليس�تطيعون 
ع�رض اعماله�م، فتق�وم املؤسس�ة بالنياب�ة عنه�م 
بعرضه�ا يف  هك�ذا احتفاالت وعوائد البي�ع تكون لهم 

فقط.

بدعم من احلكومة املحلية.. جامعة البرصة للنفط والغاز تقيم كرنفاالً بمناسبة الذكرى السادسة لتأسيسها

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعل��ن وزي�ر الصناع�ة واملع�ادن، صال��ح 
عب�د الل�ه الجب��وري، عن املب�ارشة بإنتاج 
الكمام�ات بطاق�ة ٣٠ الف كمام�ة يومياً يف 
مصنع األلبس�ة الجاهزة يف املوصل التابع اىل 
الرشكة العامة لصناعات النسيج والجلود يف 
أول خط�وة حكومي�ة ملواجهة جش�ع بعض 
الصيدلي�ات يف اس�تغالل حاج�ة املواطن�ن 

ملواجهة فايروس كورونا.
ورد  بي�ان  يف  الجب�وري  الوزي��ر  وق��ال 
ل�«املس�تقبل العراق�ي«، أن »املصنع املذكور 
تجهي�ز  لغ�رض  الكمام�ات  بإنت�اج  رشع 
املذاخر واملستش�فيات وطرحها يف األس�واق 
قريباً بأس�عار رخيصة قياس�اً بأسعار البيع 
يف الصيدلي�ات الت�ي قام�ت برف�ع األس�عار 
بعد تف�ي فريوس كورون�ا بأعتبار ان هذه 
الكمام�ات واح�دة م�ن ط�رق الوقاي�ة من 

الفريوس«.
وأك�د »عىل توف�ر اإلمكاني�ة لزي�ادة اإلنتاج 
خالل الف�رة القادمة يف إطار الس�عي الجاد 
لتأمن مختلف املس�تلزمات الطبية ملحافظة 
نين�وى وعم�وم املحافظ�ات« مضيف�اً ب�أن 
»هناك أمكانية لدى مصانع الرشكة املذكورة 
األخرى كمصن�ع القطنية ومصنع االلبس�ة 
الرجالية يف النجف اإلرشف إلنتاج املستلزمات 

الطبية املختلفة ومنها الكمامات.

وزيـر الصناعـة يعلـن عـن إنتـاج الكاممـات بطاقـة
 »٣٠« الـف كاممـة يوميـًا

    المستقبل العراقي / علياء حمود الكناني

ُمب�ادرة جدي�دة أطلقته�ا وح�دة تعزي�ز 
الصح�ة يف مستش�فى كرب�الء التعليم�ي 
لألطف�ال، وفق�اً لتوجيه�ات املدي�ر العام 
ه�ادي  ن�ور  صب�اح  الدكت�ور   ، للدائ�رة 
املوسوي، الرامية  لتكثيف حمالت التوعية 
الصحي�ة للوقاي�ة من اإلصاب�ة بفريوس 
كورونا املُس�تجد ».وقال مدير املستشفى 
، الدكتور أحمد مهدي السعدي ، يف حديث 
ل� »املس�تقبل العراقي«  ، إن » مستشفانا 
، ش�هدت فعالية وُمبادرة جديدة لألطفال 
وذويهم ، تم التأكيد خاللها عىل الفريوس 
ذات�ه ) أعراض�ه ، ومخاط�ر اإلصاب�ة به 
وطرق إنتقال�ه وكيفية الوقاية منه ( ، اىل 
جانب » الحرص عىل إتباع العادات الصحية 
الس�ليمة التي تحمي من اإلصابة بالكثري 
من األمراض ، ورضورة عدم اإلنسياق وراء 
اإلشاعات ، وأخذ املعلومات من مصادرها 
الرسمية واملختصة ، واإللتزام بالتعليمات 
التي ُتصدرها وزارة الصحة » . من جانبها 
، املُم�رض  املُنتس�بة يف الوح�دة  ، قال�ت 

الفن�ي ، )مام�ا ( ش�ريين محمد عصمان 
، إنه�ا » تنطلق يف مبادراته�ا املتتالية من 
توجيهات الدكتور املوسوي الداعية لزيادة 
الوع�ي الصحي املُجتمع�ي » ، ُمبينة إن » 
ن�رش الوع�ي الصح�ي لحماي�ة ُمجتمعنا 
، ه�و واج�ب وطني وإنس�اني وأخالقي ، 
ولهذا ) والحديث له�ا ( ، جاءت ُمبادرتها 
الجديدة بالتعاون مع وحدة  السيطرة عىل 
التلوث ، ُمَكملة لذات املُبادرات الس�ابقة ، 
وترَكزت حول التثقيف الصحي والتوعوي 
واإلرشادي للوقاية من اإلصابة بالفريوس 
الوبائ�ي ».واضاف�ت كما قمن�ا » باللقاء 
باألطف�ال وذويه�م ، وتقدي�م معلوم�ات 
وافية ع�ن النظافة العامة والش�خصية ، 
والتأكي�د ع�ىل رضورة تجن�ب التجمعات 
الس�كانية واإلبتعاد عن األماكن املُزدحمة 
ق�در اإلم�كان ، صاحبها توزيع الرس�ائل 
 ،  « والتثقيفي�ة  التوعوي�ة  والفول�درات 
وتوزي�ع هدية الوح�دة ) صابونة ، معقم 
، كمامات طبية ، كح�ول األثلن ( وهدايا  
تذكارية لألطف�ال الوافدي�ن والراقدين يف 

املستشفى » .

مبادرة جديدة لوحدة تعزيز الصحة بمستشفى كربالء 
ضمن اإلجراءات التثقيفية للوقاية من »كورونا«

    بغداد / المستقبل العراقي

ت�رأس وزي�ر الصحة والبيئ�ة جعفر ص�ادق عالوي 
اجتماع اللجنة املش�كلة بموجب االم�ر الديواني رقم 
)55( لس�نة 2٠2٠ وبحضور اعض�اء اللجنة واللواء 
س�عد معن مدير اع�الم وزارة الداخلية والعميد قيص 

صبيح الزم مدير شؤون االقامة ».
وافاد بيان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، انه »تضمنت 
مق�ررات اللجن�ة ع�ىل تش�كيل خلي�ة ازم�ة يف كل 
محافظ�ة يرأس�ها املحافظ وعضوية دائ�رة الصحة 
والجه�ات الس�اندة ملتابع�ة وتنفيذ مق�ررات اللجنة 
وتمدي�د ايق�اف دخ�ول الوافدي�ن االجان�ب بصورة 
مب�ارشة او غري مبارشة واىل اش�عار اخ�ر من الدول 
املبين�ة ادناه جمهورية الصن الش�عبية وجمهورية 
اي�ران االس�المية وايقاف دخ�ول الوافدي�ن االجانب 
بص�ورة مبارشة او غري مبارشة واىل اش�عار اخر من 
ال�دول ) تايلن�د ،كوري�ا الجنوبية ، الياب�ان ، ايطاليا 

،سنغافورة ( ».
واض�اف انه »يس�تثنى من االجراءات اع�اله عىل ان 
يخضعوا الج�راءات وزارة الصحة العراقين الوافدين 
من الدول املذكورة االش�خاص العامل�ون يف البعثات 
الدبلوماس�ية والوف�ود الرس�مية وتدقي�ق تأش�ريه 
دخول الوافدين اىل الدول املشار اليها يف اعاله من قبل 
العامل�ن يف املنافذ الحدودية خالل االربعة عرش يوما 
املاضي�ة وتهيب اللجنة االخ�وة العراقين كافة بعدم 
الس�فر اىل الدول املشار اليها ومراجعة وزارة الصحة 
ملوق�ف االج�راءات املذكورة وبش�كل يومي وحس�ب 
املستجدات وعىل مدار الساعة واستنفار كافة موارد 
الوزارات  الحتواء هذه االزمة وكل حسب اختصاصه 
وتعطيل الدوام الرس�مي يف امل�دارس والجامعات ملدة 
عرشة ايام وتمنع التجمعات يف كافة ارجاء محافظة 
النج�ف وع�دم الس�فر م�ن واىل محافظ�ة النج�ف 
االرشف اال يف ح�االت ال�رورة القص�وى فضال عن 
تقنن الس�فر بن املحافظات اال يف الحاالت الرورة 
القص�وى كم�ا ت�م النص�ح بع�دم عق�د املؤتم�رات 
واالحتف�االت والتجمع�ات الغ�ري رضوري�ة يف عموم 

جمهورية العراق ».
واك�د الوزير عىل اهمية متابع�ة املذاخر والصيدليات 
ومكات�ب بي�ع املس�تلزمات الطبي�ة لضم�ان من�ع 
استغالل هذه االزمة لالحتكار ورفع االسعار وتوحيد 
لغة الخطاب االعالمي وتخول ش�بكة االعالم العراقي 
يف قضاي�ا التوعي�ة والتثقيف بالتنس�يق م�ع املكتب 

االعالمي لوزارة الصحة والبيئة.

الصحة: متديد منع  دخول 
الوافدين اىل اشعار آخر وتشكيل 

خلية ازمة يف كل حمافظة

    المستقبل العراقي / علي إبراهيم

نفى محافظ كربالء املقدس�ة نصيف جاسم الخطابي، وجود أي 
اصابة بفريوس كورونا املستجد يف املحافظة ».

وقال الخطابي انه »الحمدلله حيث تم التحفظ عىل الزائر االيراني 
بالرغ�م من عدم اصابته بعد الفحوص�ات املخترية التي اجريت 

عليه«.
واضاف انه »كذلك تم اجراء الفحوصات الالزمة للزائر السعودي 
والتأك�د من عدم اصابت�ه ويف نفس الوقت تم حجرهم ألس�باب 

احرازية بسبب قدومهم من دول ظهرت فيها االصابة«.
وجدد محافظ كربالء توجيهاته التي أطلقها منذ ما يقارب اربعة 
ايام اىل دائرة صحة كربالء املقدس�ة لألستمرار باتخاذ االجراءات 
الرسيع�ة والصارمة للحد دون حدوث اي اصابة بن اهايل كربالء 

الحبيبة.

حمافظ كربالء ينفي وجود اي اصابة 
بفايروس »كورونا« يف املحافظة

    بغداد / المستقبل العراقي

وجهت أمانة بغداد، كوادرها وال س�يما العاملة يف مجال املجاري 
باالستعداد ملواجهة امطار غزيرة ورعدية محتملة ».

االمانة أوعزت وبحس�ب بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
منه، اىل »مالكاتها اآللية والبرشية باالستعداد وتصفري املحطات 
والخطوط وتهيئة خطوط الطوارئ باإلضافة اىل توفري خزين من 
الوقود لتشغيل املحطات يف حال انقطاع التيار الكهربائي واإليعاز 
اىل اآلليات التخصصية من ش�افطات وصاروخيات باألس�تعداد 

لالنتشار يف عموم العاصمة بغداد.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الهيئ�ة العامة للكم�ارك، عن ضب�ط اربع حاوي�ات أدوية 
برشية مخالفة لرشوط االسترياد  يف جمرك ام قر الشمايل.وقالت 
الهيئة يف بيان، تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، ان »السلطة 
الكمركية يف كمرك ام قر الشمايل وبالتعاون مع الجهات الساندة، 
ضبطت اربع حاويات تحت�وي عىل أدوية برشية مختلفة تجاوزت 
تاري�خ إنتاجها اكثر من نصف امل�دة، وهذا يعتر مخالفا للضوابط 
ورشوط االسترياد يف محاولة لتهريبها خالفاً للضوابط والتعليمات 
النافذة«.وأضافت انه »تم اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق الجهات 

املخالفة حسب قانون الكمارك رقم 2٣ لسنة ١٩٨٤ النافذ.

    النجف / المستقبل العراقي

اعلنت املديرية العامة للربية يف محافظة النجف االرشف وبتوجيه 
من وزيرة الربية س�ها خليل العيل بك عن تعطيل الدوام الرسمي 
يف م�دارس املحافظ�ة كافة وذل�ك للحفاظ عىل صحة وس�المة 
الكوادر التعليمية والتدريس�ية والطلب�ة والتالميذ بعد التأكد من 
تس�جيل حالة اصاب�ة بفايروس كورونا«.حي�ث وجهت املديرية 
وبحس�ب بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، »بتعطيل 
ال�دوام وذلك لفس�ح املجال ام�ام الفرق الصحي�ة والطبية باخذ 
دورها الصحيح الجراء الكش�ف والوقاية«.وقد اش�ارت مديرية 
صحة النجف االرشف يف »وقت س�ابق باصابة ش�خص يف املدينة 
القديم�ة مما تطلب اس�تنفار ع�ام يف دوائر املحافظ�ة الصحية 

والطبية للتأكد من عدم انتشاره يف مناطق اخرى .

امانة بغداد تستنفر كوادرها 
ملواجهة أمطار غزيرة حمتملة

ضبط »4« حاويات ادوية خمالفة 
للضوابط يف ميناء ام قرص الشاميل

تربية النجف االرشف توجه بتعطيل 
املدارس اىل اشعار اخر

    بغداد/ المستقبل العراقي

مدير صحة الكرخ جاس�ب الحجامي، سالمة اشخاص مش�تبه بهم باالصابة بفريوس 
كورونا.وقال الحجامي يف بيان مقتضب، انه »ظهرت نتيجة الفحص التوكيدي للحاالت 

التي قالوا انها مشتبه بها يف مستشفى الريموك وأحيلت اىل مستشفى الفرات العام«.
واضاف ان النتائج »كانت سالبة، واآلن بإمكانهم مغادرة املستشفى ساملن مكرمن.

    بغداد/ المستقبل العراقي

بح�ث مع�اون مدي�ر ع�ام للش�ؤون الفني�ة 
املهن�دس ع�الء س�مري الجب�وري يف الرشكة 
العامة لتوزيع كهرباء بغداد تنفيذ املش�اريع 
ومتابعة العمل مع فرع كهرباء الصدر ».وافاد 
بيان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، انه »تنفيذا 
لتوجيهات مدير عام الرشك�ة العامة لتوزيع 
كهرباء بغداد املهن�دس احمد طالب الحبوبي 
برورة املتابعة امليدانية لتقييم العمل، ومن 
اجل الوقوف ع�ىل طبيعة العم�ل«زار معاون 
مدير ع�ام الرشكة فرع توزيع كهرباء الصدر 
لالطالع عىل اخر االعمال التي يقوم بها الفرع 
للنه�وض بواق�ع الش�بكة الكهربائية ضمن 
الرقعة الجغرافي�ة للفرع«.واضاف البيان ان 
الجبوري »عقد اجتماعا مع مدير فرع توزيع 
كهرباء الصدر املهندس فراس حس�ن كاظم 
ومس�ؤويل االقس�ام يف الف�رع لبح�ث تنفي�ذ 

الخطة لع�ام 2٠2٠وما تبقى م�ن خطة عام 
2٠١٩ وموضوع بناء املحط�ات الثانويه ومد 
املغذيات وعن املشاريع املنفذة ونسب انجازها 
وكافة املشاريع االخرى«.وبن كما »تم خالل 
االجتم�اع تقدي�م مقرح�ات عملي�ة قابل�ة 
للتنفيذ لتطوير واقع الشبكة ومناقشة حاالت 
التجاوز التي تحدث عىل الش�بكة الكهربائية 
من بعض املواطنن واالحياء العشوائية وايجاد 
الحلول املناس�بة لها بالتنس�يق م�ع الجهات 
ذات العالقة«.واش�ار البي�ان اىل ان »الجبوري  
اس�تمع اىل كافة املعوقات وام�ر بتذليلها من 
اج�ل اإلرساع بانج�از كاف�ة املش�اريع ضمن 
الخط�ة االس�ثمارية والخطة التش�غلية بعد 
ورود التخصيص�ات املالي�ة وتوفري الس�يولة 
النقدية«.واثنى الجبوري عىل الجهود املبذولة 
من قبل مدير الفرع ومالكاته بتاهيل وصيانة 
الشبكة بجهود اس�تثنائية واجراءات رسيعة 

لخدمة املواطن الكريم.

صحة الكرخ تؤكد سالمة احلاالت املشتبه بإصابتها 
بفريوس كورونا يف الريموك

معاون مدير عام توزيع بغداد يبحث تنفيذ 
املشاريع ومتابعة العمل مع فرع كهرباء الصدر

واسط تنفي تسجيل أي إصابة بفريوس 
كورونا وتكشف عن اجراءات احرتازية

الزراعة: إنتاج »15« مليون بيضة مائدة ومليون 
دجاجة عن طريق مشاريع الدواجن يف كربالء

    المستقبل العراقي/ الغانم

أكدت دائرة صحة واس�ط، خل�و املحافظة من أي اصاب�ة بفريوس كورونا، 
كاش�فة عن إج�راءات إحرازية.وأكدت الدائرة يف بيان لها تلقته »املس�تقبل 
العراقي«، إنه »التوجد اَي إصابة او اشتباه باإلصابة يف محافظة واسط لحد 
االن«.واضاف�ت: »اما األش�خاص األربعة يف الحجر الصح�ي فأن دائرتنا بعد 
اعالن خر إصابة يف املدرسة الدينية يف النجف األرشف تم التواصل مع صحة 
النجف ملعرفة الطالب الذين يتواجدون فيها من س�كنة محافظة واسط وتم 
التأك�د م�ن وجود ع�دد من اإلخوة يف هذه املدرس�ة وتم حجزه�م يف النجف 
وهناك اربعة أش�خاص من طلبة الحوزة متواجدون يف الكوت منذ يوم أمس 
ت�م الذهاب له�م يف منازلهم وهم بصح�ة جيدة وال يعانون م�ن اَي أعراض 
مطلقا ولكن احرازيا تم أصطحابهم اىل ردهات العزل للمتابعة فقط وإجراء 
التحاليل وعزلهم وكان تجاوبهم وتعاونهم عىل اعىل مس�توى وهم حاليا يف 
الحجر الصحي وبصحة جيدة وال توجد اَي أعراض«، مشددة عىل أنه »اجراء 
احرازي حرصا من دائرة الصحة عىل سالمة اإلجراءات وعدم ترك اَي مجال 
للتس�اهل«.وتابعت: »نرج�و من الجميع التعاون مع الكوادر الطبية س�واء 
بالتثقي�ف الصح�ي وايضاً بعدم تصدي�ق اإلش�اعات«.وبينت أن »كل كوادر 
الصحة بدرج�ة إنذار قصوى ومتابعة الي حالة وه�م بتماس مبارش وأكثر 

عرضة للمرىض من اَي شخص اخر.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الزراع�ة م�ن خ�الل 
مديري�ة زراعة كربالء املقدس�ة عن 
إنت�اج أكثر م�ن )١5( مليون بيضة 
مائ�دة وملي�ون دجاج�ة حية حتى 
االن ع�ن طري�ق مش�اريع الدواجن 
العامل�ة يف املحافظ�ة خ�الل ش�هر 
ش�باط الحايل«.وافاد بيخان للوزارة 
ان�ه  العراق�ي«،  ل�«املس�تقبل  ورد 
»ت�م إنتاج ه�ذه الكميات من بيض 
املائ�دة ع�ن طري�ق )7( مش�اريع 
للدواج�ن وإنت�اج بي�ض املائ�دة يف 
محافظة كربالء تم إنش�ائها بنظام 
االقفاص الكيج�ز والربية االرضية 
وتبل�غ طاقته�ا اإلنتاجية الس�نوية 
أكث�ر م�ن )١7٠( ملي�ون بيضة، إذ 
بلغت ع�دد األف�راخ الداخلة يف هذه 

أل�ف   )75٠( م�ن  أكث�ر  املش�اريع 
دجاج�ة يف مرحلة اإلنت�اج والربية 
من اجل سد حاجة السوق املحلية يف 
املحافظة من األفراخ وبيض املائدة، 
أما مش�اريع ف�روج اللح�م والبالغ 
عددها 66 مرشوع�ا عامال فقد بلغ 
انتاجها خالل الشهر الحايل أكثر من 
مليون دجاجة حية«. يذكر إن قطاع 
الدواجن يف كربالء يشهد زيادة وترية 
إنتاج بيض املائ�دة ولحوم الدواجن 
من خ�الل توفري األعالف والعالجات 
مدعوم�ة  وبأس�عار  البيطري�ة 
للمش�اريع واملربن واإلرشاف عليها 
من خ�الل ف�رق مختصة، وإنش�اء 
املش�اريع التي تس�هم برفد السوق 
املحلي�ة بكمي�ات كبرية م�ن بيض 
به�دف  البيض�اء  واللح�وم  املائ�دة 

تحقيق االكتفاء الذاتي منها.

رئيس هيئة استثامر البرصة: مشاريع 2020 
ستوفر »20« ألف فرصة عمل

    البصرة / صفاء الفريجي
اس�تثمار  هيئ�ة  رئي�س  أعل�ن 
عب�د  ع�الء  املهن�دس  الب�رة 
الحسن س�لمان يف حديث خاص 
إلعالم املحافظة، ان الهيئة تعتر 
جهة غري مرتبطة بوزارة ويكون 
عمله�ا وف�ق ضواب�ط وقان�ون 
التعدي�ل الثان�ي رق�م 5٠ لس�نة 

.2٠١5
واف�اد يف بيان ورد ل�«املس�تقبل 
العراقي«، انه »بلغت نسبة النمو 
االستثماري لعام 2٠١، يف البرة 
٨٠% وبكلف�ة اس�تثمارية  تقدر  

ب� )7٠٣،٠٣7،٠٨7( دوالر«.
وأض�اف س�لمان انه »بل�غ عدد 

املش�اريع االس�تثمارية املجازة عام 2٠١٩ 
الجمالي�ة  وبكلف�ة  م�رشوع   ١٤6 ح�وايل 
تج�اوزت )٤ ملي�ار  و2٤٣ ملي�ون( دوالر، 
ال�ف(  اكث�ر  )٤2  الهيئ�ة   حي�ث وف�رت 
فرصة عمل  يف هذه املش�اريع، وقد جاءت 
الس�كن  قطاع�ات  لتش�مل  االس�تثمارات 
والخدم�ات والنق�ل والتج�اري والرفيهي 

والصناع�ي والرياضية وقطاعات الكهرباء 
والس�ياحة والجوان�ب الصحي�ة والزراعية 
والربية والتعليم، وقد نفذت هذه املشاريع 
يف معظ�م أقضية ونواحي البرة. ونوه إىل 
أن الهيئ�ة وضع�ت خطة اس�تثمارية لعام 
2٠2٠، واتفقت مع خم�س رشكات عاملية 
كرى هي رشك�ة )kpm( الكورية، ورشكة 
 )Shnhai( الكوري�ة، ورشك�ة )HanWha(

 )GENSES( الصيني�ة، ورشك�ة
اإليطالي�ة الس�ويرسية، ورشكة 

)LORENTO( الصينية.
وت�م االتف�اق مبدئي�ا م�ع هذه 
ال�رشكات ع�ىل اآللي�ة الت�ي من 
خالله�ا  م�ن  تنف�ذ  أن  املؤم�ل 
مش�اريع  تش�مل إنش�اء معمل 
لألسمدة، ومعمل  ملحو النفايات 
وتحويله�ا إىل طاق�ة فض�ال عن 
إنش�اء »مدينة النخيل« السكنية 
املش�اريع  م�ن  تعت�ر  والت�ي 

السكنية الكرى.
وتابع س�لمان حديثه بالقول أن 
الهيئة بصدد العمل عىل التخطيط 
لفرصة استثمارية لغرض إنشاء 
مدينة صناعية  وبمساحة تقدر ب�) ١٠٠٠( 
دون�م يف منطق�ة خور الزب�ري جنوب رشق 

البرة.
وخت�م س�لمان حديث�ة قائال »يف ح�ال تم 
ال�رشوع بتنفي�ذ ه�ذه املش�اريع وضم�ن 
الخط�ة االس�تثمارية لع�ام 2٠2٠ فإنه�ا 

ستوفر » 2٠٠ الف« فرصة عمل«.
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنح النعمانية
العدد: 179/ج/2020

التاريخ : 2020/2/20
اىل املتهم الهارب / سجاد رحيم رسن مهنا القرييش 

تبليغ
قررت هذه املحكمة تحديد يوم 2020/3/25 موعدا  للمحاكمة  
يف الدع�وى الجزائية املرقم�ة 179/ج/2020 وفق املادة 413 ق 
.ع ولكون�ك ه�ارب قررت املحكم�ة تبليغك من خ�ال النرش يف 
صحيفت�ن محليتن يوميت�ن يف موعد املحاكم�ة اعاه وخال 
ثاثون يوما اس�تنادا لن�ص امل�ادة 143/ ج االصولية  ويف حال 

عدم حضورك ستجري املحاكمة بحقك غيابا وعلنا
القايض

اسامة علوان شلش
قايض محكمة جنح النعمانية

����������������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكم بداءة الكوت

العدد / 2501/ب/2019
التاريخ 2020/2/24

اعان بيع عقار باملزايدة
املدعي الدائن / سالم محسن عيىس

املدعى عليه / املدين / قبيلة محسن عيىس
تنفي�ذا لقرار الحكم الصادر من ه�ذه املحكمة بالعدد )2501/

ب/2019(  واملتضمن اعان املزايدة الزالة ش�يوع العقار املرقم 
)888/1 م45  ام حان�ة ( وتوزيع صايف الثمن بن الرشكاء كا 
حسب س�هامه فقد تقرر اعان عن بيعه باملزايدة العلنية خال  
)30( يوما اعتبارا م�ن اليوم التايل للنرش يف صحيفتن محليتن  
فع�ىل الراغبن بال�رشاء مراجعة ه�ذه املحكمة مس�تصحبن 
معه�م التامين�ات القانونية البالغة 10% م�ن القيمة التقديرية 
للعق�ار بصك معنون اىل )محكمة بداءة الكوت( وس�وف تجري 
املزايدة يف  اليوم االخري الس�اعة الثاني�ة عرش ظهرا واذا صادف 
الي�وم االخري عطلة رس�مية فيعترب اليوم الذي يلي�ه من الدوام 
الرس�مي موعدا للمزايدة ويتحمل من ترسو عليه املزايدة  اجور 

االعان واملزايدة 
القايض

محمد عبد الرضا مهدي
مواصفات العقار :

جنس�ه / دار سكن تتكون من مطبخ وغرفتي نوم مع صحيات 
مش�يدة بمادة البلوك واالس�منت ومسقفة بالش�يلمان وقسم 
منها باالعمدة وال توجد فيها غرفة اس�تقبال وجميع املشيدات 

مسقفة بالعمدان والسعف والجينكو 
املساحة // 200م2

الشاغل / سالم محسن عيىس 
القيمة التقديرية / 31,000,000 مليون دينار

����������������������������������������������������
اىل الرشيك / سهام شمخي جبار

اقت�ى حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان العراقي ف�رع النجف 
االرشف  وذل�ك لتثبي�ت اق�رارك باملوافق�ة ع�ىل  قي�ام رشيكك 
)محمد عطيه يعكوب(  بالبناء عىل حصته املش�اعة يف القطعة 
املرقمة 3/86697 ح�ي النداء رقم املقاطعة )4( جزيرة النجف  
لغرض تسليفه قرض االسكان خال مدة اقصاها خمسة عرش 
ي�وم داخل العراق وش�هر خارج العراق م�ن تاريخ نرش االعان  

وبعكسه سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبا
����������������������������������������������������

اىل الرشيك  دينا عزيز احمد
توج�ب عليك الحضور اىل بلدية النجف لغرض اصدار اجازة بناء 

للعقار املرقم 1066/3188 حي السعد 
طالب االجازه 

طاهر عزيز احمد
����������������������������������������������������

اىل الرشكاء  انعام محمد حس�ن مصطفى وامري حس�وني عبد 
االمري

توجب عليكم الحضور اىل بلدية النجف لغرض اصدار اجازة بناء 
للعقار املرقم 3/30641 حي الجامعة 

طالب االجازه 
احمد عبد الحسن رشيد كاظم

����������������������������������������������������
اىل الرشيك  رضوان عبد الله شاكر 

توج�ب عليك الحضور اىل بلدية النجف لغرض اصدار اجازة بناء 
للعقار املرقم 3/60380 حي الفرات 

طالب االجازه 
حيدر محمد حسن عبد عيل

����������������������������������������������������
اىل الرشيك  ضياء حسن عيل

توج�ب عليك الحضور اىل بلدية النجف لغرض اصدار اجازة بناء 
للعقار املرقم 3/38131 حي الوفاء 

طالب االجازه 
رياض مطرش رمضان

����������������������������������������������������
فقدان

فق�د من�ي الوثيقة املدرس�ية املرقم�ة 00001955 /29 بالعدد 
148 يف 2019/10/23 بأس�م / رسى رضا ع�اج الصادرة من 
متوس�طة الذاريات املعن�ون اىل ثانوية االلباب م�ن يعثر عليها 

تسليمها لجهة االصدار

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املناذرة
رقم االضبارة : 635/ 2019

التاريخ : 2020/2/24 
اىل  /املنفذ عليه / سبطن عيل حساني

لق�د تحقق لهذه املديري�ة من خال رشح واش�عار املختار انك 
مجه�ول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار 
يمكن اجراء التبليغ  عليه واستنادا للمادة 27 من قانون التنفيذ 
تق�رر تبليغك اعانا بالحضور يف مديري�ة التنفيذ املناذرة  خال 
خمس�ة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامات 
التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم حضورك س�تبارش هذه 

املديرية باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

اوص�اف املح�رر: ق�رار محكمة ب�داءة املن�اذرة  املرق�م 591/
ب/2019 يف 2019/11/25املتضمن الزام املدعى س�بطن عيل 
حس�اني بتأدية للدائن عبد الله حس�ن عبد الل�ه مبلغ مقداره 

خمسة عرش مليون دينار
����������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة 
العدد / 501/ب/2019
التاريخ : 2020/2/23

اعان مزايدة 
تبي�ع ه�ذه املحكم�ة باملزاي�دة العلني�ة العقار املرق�م 17/20 
البدرية  فعىل الراغبن  بالرشاء الحضور اىل هذه املحكمة  خال 
ثاث�ون ي�وم من اليوم الت�ايل لنرش االعان مس�تصحبن معهم 
التأمين�ات القانوني�ة البالغة 10% من القيم�ة املقدرة ويتحمل 

املشرتي اجور االعان 
القايض

ظاهر عباس الفتاوي
االوصاف /

القطعة عبارة عن دار سكن مفرز اىل دارين بصورة غري رسمية 
درج�ة عمرانه متوس�طة تق�ع يف ناحية الح�رية / حي النرص 
تبلغ مس�احته 2 اولك و25 مرت الدار االوىل تتكون من اس�تقبال 
وغرف�ة نوم واح�دة ومطبخ وحم�ام ومرافق صحي�ة اما الدار 
الثانية فتتكون من استقبال وغرفة نوم واحدة ومطبخ وحمام 
ومرافق صحية قيمة مش�يدات الدار االوىل )7,000,000( سبعة 
ماين دينار وقيمة  مشيدات الدار الثانية ) 8,000,000( ثمانية 
ماين دينار وقيمة عم�وم ارض العقار ) 22,000,000( اثنان 
وع�رشون مليون دينار والقيمة الكلي�ة للعقار )37,000,000( 

سبعة وثاثون مليون دينار
����������������������������������������������������

فقدان 
فق�دت الوثيقة املرقم�ة 8 بتاري�خ 26 / 9 / 2019 صادرة من 
مدرس�ة اقرأ االبتدائية للبنات معنونة اىل مدرسة فتاة االبتدائية 
للبنات بأس�م / زينب يارس محسن – فمن يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار .
����������������������������������������������������

مديرية تنفيذ بعقوبة
العدد/2019/3209

  اىل/ املنفذ عليه  / خلود حسن ابراهيم
لق�د تحقق لهذه املديرية من كت�اب مركز رشطة كنعان بالعدد 
1621 يف 2020/2/25انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن 
دائ�م او موقت او مخت�ار  يمكن اجراء التبليغ  عليه واس�تنادا  
للم�ادة) 27( من قان�ون التنفيذ تقرر تبليغ�ك اعانا بالحضور 
يف مديري�ة  التنفيذ  يف بعقوبة خال  خمس�ة ع�رش يوما تبداء 
م�ن اليوم التايل للن�رش  ملبارشة املعام�ات التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ 

الجربي فوق القانون
  املنفذ العدل  

بشري نايف محمود
اوصاف املحرر

نس�خه م�ن كت�اب مرك�ز رشط�ة كنع�ان بالع�دد 1621 يف  
2020/2/25 اعاه

����������������������������������������������������
فقدان 

فقدت الهوية الصادرة من نقابة املهندس�ن العراقين بأس�م / 
املهندس حس�ن عيل مجيد – فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار.
����������������������������������������������������

فقدان 
فقدت هوية الطالب الصادرة من املعهد التقني قس�م املحاسبة 
بأسم / مريم عبد الكريم موىس – فمن يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار .
����������������������������������������������������

اعان 
قدم�ت املواطنة ) خالدة كاظ�م علوان ( دع�وة قضائية لتغيري 
اللقب من ) حلبوص ( اىل )العبيدي ( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
هذه املديرية خال خمسة عرش يوما من تاريخ النرش وبعكسه 
س�وف تنظر هذه املديرية بطلبه استنادا اىل احكام املادة ) 22 ( 

من قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016.
اللواء الحقوقي 

نشأة ابراهيم الخفاجي 
املدير العام / وكالة

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف نينوى االتحادية
محكمة بداءة املوصل

العدد : 3473/ب/2019
التاريخ : 2020/2/25

اىل / املدعى عليها / ميسون حسني جاسم 
م / تبليغ باحلكم الغيايب

بتاري�خ 2020/2/23 اص�درت محكم�ة ب�داءة املوصل حكمه�ا املرقم 
)3473/ب/2019( املتضمن الزام املدعى عليها ) ميسون حسن جاسم( 
بتأديته�ا مبلغا وقدره ) 459,623,000( اربعمائة وتس�عة وخمس�ون 
مليون وس�تمائة وثاثة وعرشون الف دينار للمدعي مدير بلدية املوصل 
اضافة لوظيفته تعويض عما فاته من كس�ب ومالحقه من خسارة عن 
قيمة املش�يدات التي كانت س�تؤول اىل املدعي اضاف�ة لوظيفته وفوات 
املنفع�ة لغاي�ة اقامة الدع�وى يف 2019/6/19 من ج�راء اخال املدعى 
عليها عن تنفيذ عقد املساطحة املؤرخ يف 2007/7/8 بعدم تشييد البناء 
ع�ىل القطعة املرقمة ) 19/4323( م43 الجيلة بلبل تبة ولثبوت وهمية 
العنوان ومحل اقامة املدعى عليها )ميسون حسن جاسم( حسب رشح 
املبلغ القضائي ) محمد نايف حسن موىس ( يف 2020/2/25 عليه تقرر 
تبليغ�ك بمضمون قرار الحك�م الغيابي اعاه ويف حال�ة عدم االعرتاض 
من قبلك خال املدة القانونية س�وف يكتس�ب الق�رار الدرجة القطعية 

بحقك.
القايض
معد عبد الوهاب اسامعيل

وثائق العطاء القياسية 
صادرة من وزارة الصناعة واملعادن /رشكة اور العامة

لتجهيز السلع 
املناقصة االستريادية املرقمة 1/م/أ/2020 معلنة )للمرة االوىل( 

لتجهيز 1000 طن قضبان9.5ملم  املنيوم عىل شكل دفعة واحدة 
تاريخ الغلق : الساعة الواحدة بعد الظهر حسب التوقيت املحيل 

ملدينة النارصية ليوم 2020/3/15
وثائق العطاء القياسية 

جتهيز السلع
املقدمة 

لقد تم اعداد )وثائق العطاء القياس�ية لتجهيز الس�لع 
باس�لوب تنافيس عام( للمش�اريع املمولة من املوازنة 
االتحادية لجمهورية العراق تفرتض هذه الوثائق عدم 
حدوث اي تاهيل مس�بق ملقدم�ي العطاءات قبل طرح 

العطاء
 وثائق العطاء القياس�ية ص�ادرة  يف : وزارة الصناعة 

واملعادن / رشكة اور العامة 
تجهيز السلع 

العط�اءات التنافس�ية العامة : املناقص�ة العامة رقم 
)1/م/أ/2020( )اع�ان للم�رة االوىل( تجهيز : 1000 
طن قضبان املنيون 9.5 ملم حس�ب املواصفات الفنية 

املطلوبة املوضحة يف جدول املواصفات الفنية 
 DAP ف�رتة التجهيز : 60 يوم من تاري�خ توقيع العقد

واصل مخازن الرشكة عىل شكل دفعة واحدة
� طريقة الدفع :

يك�ون دف�ع املس�تحقات املالي�ة بموجب ص�ك   نقدا 
بالدينار العراقي بما يعادل الدوالر باعتماد نرشة البنك 

املركزي العراقي يف يوم توقيع العقد
امل�رشوع : مناقص�ة عامة رق�م )1/م/أ/2020( عىل 
املوازنة التشغيلية 2020 جهة التعاقد )وزارة الصناعة 

واملعادن /رشكة اور العامة( 
املشرتي )رشكة اور العامة( 

اعالن مناقصة عامة استريادية )للمرة االوىل( 
العدد : 801

التاريخ : 2020/2/24
اىل السادة : 

م / املناقصة املرقمة 1/م/أ/2020 
ي�ر )رشكة اور العامة احدى رشكات وزارة الصناعة 
واملع�ادن( بدعوة مقدم�ي العط�اءات املؤهلن وذوي 
الخربة لتقديم عطاءاته�م تجهيز )1000 طن قضبان  
املني�وم  9.5 ملم  حس�ب املواصفات الفني�ة املطلوبة 

املوضحة يف جدول املواصفات الفنية .
 DAP ف�رتة التجهيز : 60 يوم من تاري�خ توقيع العقد
واص�ل مخازن الرشكة عىل ش�كل دفعة واحدة. يكون 
دف�ع املس�تحقات املالي�ة  بموجب صك نق�دا بالدينار 
العراقي بما يعادل الدوالر باعتماد نرشة البنك املركزي 

العراقي يف يوم توقيع العقد 
مع ماحظة ما ياتي :

1 � عىل مقدمي العطاء املؤهلن والراغبن يف الحصول 
عىل معلومات اضافية االتصال ب� )رشكة اور العامة( 

عرب الربيد االلكرتوني 
urscoe@ur.industry.gov.iurcoe@gmail.com.iq

خ�ال ايام الدوام الرس�مي من االح�د اىل الخميس من 
الس�اعة الثامن�ة صباحا وحت�ى الس�اعة الثانية بعد 

الظهر وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات 
 )LME+ 2 � مبلغ الكلفة التخمينية : )650 دوالر

للط�ن الواح�د DAP واصل مخازن الرشك�ة +10000 
دوالر كلف�ة تنفيذ فق�رة االيفاد ويتم احتس�اب مبلغ 
LME لي�وم فت�ح العط�اءات الحتس�اب املبل�غ الكيل 
للمناقصة. ويتم اعادة احتس�اب مبل�غ LME لغرض 
تحديد املستحقات املالية باعتماد معدل اسعار املعادن 
لثاثة ايام التي تسبق الشحن ويتم استبعاد العطاءات 

التي تزيد عن الكلفة التخمينية باي نسبة كانت 
3 � مق�دار مبلغ التامين�ات االولية للمناقصة املطلوب 

تقديمها مع العطاء )1%( من مبلغ العطاء
4 � س�عر بيع مس�تندات املناقصة هو 500000دينار 
)خمس�مائة الف دينار ال غريها ( غري قابلة للرد اال يف 
حال�ة الغاء املناقصة من قبل رشكتن�ا حيث تعاد ثمن 
الوثائ�ق فق�ط دون تعويض ملقدم�ي العطاء ويتحمل 

من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعان االخري.
5 � بام�كان مقدم�ي العط�اء املهتم�ن رشاء وثائ�ق 
العطاء بع�د تقديم طلب تحريري اىل رشكة اور العامة 
يف مقره�ا الرئييس الكائن يف مدينة النارصية او مكتب 
بغداد العائد اىل رشكتنا يف منطقة الكرادة � البو جمعة 
� رقم الدار 139 � شارع ابو نؤاس � مجاور فندق ديانا 
السياحي )رقم املوبايل 07901299181 للحصول عىل 
اوراق املناقصة بعد دفع قيمة البيع للوثائق املوضح يف 

الفقرة )4( اعاه
6 � عىل مقدم العطاء ان يستخدم نموذج صيغة العطاء 
املوجود يف القسم الرابع )نماذج العطاء( ويجب ان يتم 
تعبئة النموذج بالكامل باملعلومات املطلوبة دون تغيري 

يف شكله ولن تقبل اي بدائل
7 � متطلب�ات التاهيل املطلوبة : )كما مبينة  يف وثائق 

العطاء( ورشكتنا غري ملزمة بقبول اوطىء االسعار 
8 � يتم تس�ليم العطاءات اىل العنوان االتي ) رشكة اور 
العامة / القس�م التجاري � العنوان : محافظة ذي قار 
� النارصية � تقاطع س�وق الش�يوخ( يف املوعد املحدد 
)لغاي�ة الس�اعة الواحدة بع�د الظهر حس�ب التوقيت 
املح�يل  ملدين�ة النارصية م�ن تاريخ غل�ق املناقصة يف 
)2020/3/15( وان العطاءات املتأخرة س�وف ترفض 
وس�يتم فتح العطاءات بحض�ور مقدمي العطاءات او 
ممثليه�م الراغبن بالحض�ور يف العن�وان االتي : املقر 
الرئييس لرشك�ة اور العامة يف النارصية / غرفة لجنة 
فتح العروض( يف الزمان والتاريخ الذي ييل يوم الغلق ) 

الساعة التاسعة صباحا ليوم 2020/3/16( 
9 � س�يعقد مؤتمر خاص لاجابة عن االستفس�ارات 
بتاريخ 2020/3/8 يف تمام الس�اعة التاس�عة صباحا 
بتوقي�ت املح�يل ملدين�ة النارصي�ة وذل�ك ع�ىل قاع�ة 
االجتماع�ات وان كل االستفس�ارات املتعلق�ة بوثائق 
املناقصة يجب ان تقدم عىل يف موعد اقصاه سبعة ايام 
تس�بق تاريخ انعقاد املؤتم�ر واذا صادف موعد انعقاد 
املؤتمر او موعد غلق املناقصة عطلة رسمية فان موعد 
انعق�اد املؤتم�ر او موعد غلق املناقصة  حس�ب الحال 
س�يكون يف الي�وم ال�ذي ييل العطل�ة وبتمام الس�اعة 
املحددة يف التاريخ االساس لعقد املؤتمر وساعة الغلق

مع التقدير
املدير العام

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف املقدادية 
العدد : 141 

التاريخ : 25 / 2 / 2020 
اعان فقدان 

قدم�ت الس�يدة س�مرية خضري مب�ارك طل�ب اىل هذه 
املحكم�ة بتنصي�ب نفس�ها قيما عىل ولده�ا املفقود ) 
جاس�م محمد خليل ابراهيم ( بتاريخ 12 / 6 / 2013 
فم�ن لديه االعرتاض الحضور امام هذه املحكمة خال 
س�بعة اي�ام من الي�وم التايل للن�رش لتقدي�م اعرتاضه 
واعامنا وبخافه س�وف تنظر املحكمة يف الطلب وفق 

القانون .
القايض 

تحسن حسن فزع 
���������������������������������������������

فقدان شخص 

فقد املدعو ) حسن فاضل حيدر ( تاريخ الفقدان 31 / 
1 / 2007 موالي�د 1972 – فمن لديه اي معلومات عنه 

االتصال باقرب مركز رشطة .
���������������������������������������������

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
الهيئة االستئنافية الثانية يف البرصة بصفتها االصلية

العدد/64/س ه��2020/2
التاريخ: 2020/2/24

اعان 
اىل املستأنف عليه/ حامد نارص احمد الياسن

اس�تأنف املدع�ي )مدير ع�ام الرشكة العام�ة لصناعة 
األسمدة الجنوبية إضافة لوظيفته( قرار الحكم الصادر 
م�ن محكمة ب�داءة الب�رصة املرق�م 2719/ب/2019 
بالدعوى االس�تئنافية املرقمة 64/س/2020، ولتعذر 
تبليغ�ك بالحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة، وملجهولية 
محل اقامتك، تق�رر تبليغك اعاناً بصحيفتن محليتن 
يوميت�ن بالحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة صب�اح يوم 
املرافع�ة املوافق 2020/3/5 أو ارس�ال من ينوب عنك 
قانوناً وبخافه سوف تجري املرافعة بحقك غياباً وعلناً 

وفق القانون.
القايض 

هاني عبد الكريم منصور
رئيس الهيئة

���������������������������������������������
فقدان 

فقدت ش�هادة تكييل العائدة للسيارة املرقمة ) 11175 
( اربي�ل حم�ل – مالكه�ا – محمد نادر احم�د ونوعها 
س�كانيا مودي�ل 2007 والص�ادرة م�ن رشك�ة توزيع 
املنتج�ات النفطية / هيأة توزي�ع الجنوب – فمن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
���������������������������������������������

فقدان 
فقدت الهوية الصادرة من نقابة املهندس�ن العراقين 
بأسم املهندس�ة حوراء مزعل حميد – فمن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار .
���������������������������������������������

جمهورية العراق
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ سامراء
رقم االضبارة: 2020/821 

التاريخ: 2020/2/24 
اىل املنفذ عليه/ وليد شعبان احمد

لق�د تحقق لهذه املديرية من انك مجهول محل اإلقامة 
وليس لك موطن دائ�م او مؤقت او مختار يمكن اجراء 
التبليغ عليه واس�تناداً للم�ادة )27( من قانون التنفيذ 
تقرر تبليغك اعانا بالحضور يف مديرية التنفيذ سامراء 
خال خمس�ة عرش يوم�ًا تبدأ م�ن اليوم الت�ايل للنرش 
ملبارشة املعام�ات التنفيذية بحض�ورك ويف حالة عدم 
حض�ورك س�تبارش ه�ذه املديري�ة باج�راءات التنفيذ 

الجربي فوق القانون:
اوصاف املحرر:

شيك رقم 448163
يف 2014/5/26

املنفذ العدل
حا عبد اللطيف مناف

���������������������������������������������
جمهورية العراق 

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف صاح الدين االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي 
العدد: 52/ش/2020

التاريخ: 2020/2/25
م/تبليغ 

اىل/ املدعى عليه )سيف الله خلف عبد الله(
/52 املرقم�ة  الرشعي�ة  الدع�وى  حس�م  ملقتضي�ات 

ش/2020 واملقام�ة من قبل املدعية )ازهار عيل احمد( 
ع�ىل طليقها املدعى عليه )س�يف الله خل�ف عبد الله ( 
واملتضمنة تأييد حضانة االطفال كل من )تبارك واواب 
واس�ماء وش�يماء وتيماء وزه�راء( وبالنظر ملجهولية 
محل إقامتك وحس�ب رشح القائم بالتبليغ واملؤيد من 
قبل مختار املنطقة ل�ذا تقرر اجراء تبليغك بصحيفتن 
يوميتن يف موعد املرافعة املصادف 2020/3/4 الساعة 
التاس�عة صباحاً ويف حالة عدم حضورك او حضور من 
ينوب عنك قانوناً س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابياً 

وفق القانون...مع التقدير
القايض 

يعرب عيل جاسم
���������������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ العزيزية
العدد: 2017/348

التاريخ 2020/2/24
تبليغ مدين

املدين ) محمد شمال داير(
تحق�ق له�ذه املديرية من ان�ك مجهولة مح�ل االقامة 
وحس�ب اش�عار منطق�ة الخاجي�ة / حي الرس�ول يف 
قض�اء الك�وت / محافظة واس�ط لذا تق�رر تبليغك يف 
الن�رش بالصح�ف لغ�رض الحض�ور اىل ه�ذه املديرية 
وخ�ال )ثاث�ة ايام( م�ن تاريخ النرش لغ�رض الزامك 
بتس�ديد دين االضبارة البالغ ) اربعة ماين وثمانمائة 

واربعون الف دينار ( 
للتفضل بالعلم مع التقدير

املنفذ العدل
���������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة جنح النعمانية
العدد: 180/ج/2020
التاريخ : 2020/2/9

اىل املته�م الهارب / عبد الواحد فرح�ان خلباص نارص 
القرييش 

تبليغ
قررت ه�ذه املحكمة تحديد ي�وم 2020/3/25 موعدا  
للمحاكمة  يف الدعوى الجزائية املرقمة 180/ج/2020 
وف�ق املادة 456  ولكونك هارب ق�ررت املحكمة تبليغك 
من خال النرش يف صحيفتن محليتن يوميتن يف موعد 
املحاكمة اعاه وخال ثاثون يوما اس�تنادا لنص املادة 
143/ ج االصولي�ة  ويف ح�ال ع�دم حضورك س�تجري 

املحاكمة بحقك غيابا وعلنا
القايض

اسامة علوان شلش
قايض محكمة جنح النعمانية 

���������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة جنح الصويره
العدد / 164/ج/2020

التاريخ 2020/2/20
اعان

اىل املتهم الهارب / )  امن صباح نافع البازركان( 
بالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامتك�م يف الوق�ت الحارض 
ولكونكم متهمن يف القضية املرقمة 164/جنح/2020  
وف�ق اح�كام امل�ادة )1/456/أ( من قان�ون العقوبات 
فق�د تق�رر تبليغ�ك باالع�ان ع�ن طري�ق الن�رش يف 
صحيفتن محليتن للحضور امام هذه املحكمة يف يوم 
2020/3/25  ويف حال�ة ع�دم حضورك س�وف تجري 

املحاكمة بحقك غيابيا وحسب االصول
القايض

عيل حسن مخلف
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أمهية االستنفار الصحي ملواجهة كورونا
            د. عبد الواحد مشعل

يم�ّر العالم بأخط�ر أزماته الصحية 
خ�ال العرص الحدي�ث، التي ترضب 
مشارق األرض، من معقله يف الصني 
وانتش�اره إىل مناط�ق أخ�رى م�ن 
العال�م برسعة مذهل�ة، وقد وصلت 
آث�اره عىل مقربة م�ن العراق، األمر 
الذي يتطلب استنفاراً صحّياً رسمياً 
وش�عبياً يتجاوز ح�دود التحذير إىل 
النزول إىل امليدان بفرق صحّية تجري 
فحوصات ميدانية يف مناطق متفرقة 

من العراق.
ترافقها حملة توعية واسعة النطاق 
تتجاوز األساليب التقليدية إىل اعتماد 
وسائل اإلعام الجديد من الفضائيات 
واإلنرتن�ت والواتس�اب وغريه�ا من 
الوسائل الجديدة رسيعة الوصول إىل 

قطاعات واسعة من الشعب.
ينبغي إعطاء األمر أهميته القصوى 
واالس�تعانة  ورس�مياً،  ش�عبياً 
وال  املتقدم�ة،  األجنبي�ة  بالخ�رات 

س�ّيما أّن القطاع الصح�ي العراقي 
مصاب باالنهيار والكس�ل والتأخر، 
فالوقاية مهم�ة جدا، وتتطلب األخذ 
بكل االحتياط�ات الازمة يف املدارس 
املزدحم�ة  واألماك�ن  واألس�واق 
واملناط�ق الس�كنية. إذا م�ا وجدت 
ح�االت املرض يف منطقة من العراق، 
ال س�امح الله، فانتش�اره س�يكون 
كارثي�اً مع تراج�ع خدمي مخيف يف 
املؤسس�ات الصحية، وينبغي يف هذا 
املجال استعمال الشفافية يف اإلعان 
ع�ن امل�رض إذا م�ا حصل�ت حاالت 
منه، ال س�امح الل�ه،  يف أّية منطقة 
م�ن الع�راق، ألّن ذل�ك س�يزيد م�ن 
حرص املواطنني ع�ىل اتخاذ التدابري 

الوقائية.
تقع مس�ؤولية كرى عىل الحكومة 
يف املرحل�ة الحالي�ة يف الرتكي�ز ع�ىل 
مخاط�ر املرض ومن�ع دخوله الباد 
والق�وة  األس�اليب  كّل  واس�تعمال 
املطلوب�ة ملنع ذلك، كم�ا ينبغي منع 
املواطنني من زيارة البلدان التي تظهر 

فيها إصابات، وإخضاع القادمني إىل 
فحص صح�ي دقيق، فهو أقىس من 
الح�روب. وت�زداد خط�ورة ذلك مع 
تراج�ع الوع�ي الصحي ل�دى قطاع 
واس�ع من الناس، فضا عن افتقار 
الحكومية االحتياطات  املستشفيات 
الازمة للتص�دي للمخاطر الطارئة، 
فلم يحظ القط�اع الصحي بالعناية 
الكافية خال املرحل�ة املاضية، كما 
ل�م يت�م الحف�اظ وحماي�ة األطباء 
والكوادر الصحي�ة من املخاطر التي 
يتعرضون له�ا ما جعل الكثري منهم 
يغ�ادرون الب�اد األمر ال�ذي أدى إىل 
إفق�ار البل�د من الكف�اءات الوطنية 
املهم�ة. وإزاء ه�ذا الواق�ع ال ب�ّد أن 
تس�عى الحكوم�ة ف�ورا للتعاقد مع 
أرقى املؤسس�ات الصحي�ة العاملية، 
وجعل املحور الصحي يعلو فوق كل 
املح�اور ويس�مو ع�ىل كل األزمات، 
التي  السياس�ية  الخافات  وتأجي�ل 
ل�م يحص�د منه�ا الع�راق إاّل مزيدا 
م�ن الخس�ائر أبرزها الفس�اد املايل 

واإلداري الواسع النطاق، والذي حال 
دون اس�تغال الزيادات يف املوازنات 
الس�نوية التي بلغت مئ�ات املليارات 
يف بناء بن�ى خدمية ومنها الخدمات 
الصحي�ة، والت�ي كان باإلمكان بناء 
أرقى املشايف وبتأهيل عايل املستوى، 
إاّل أّن الواق�ع ي�ؤرش ع�ىل العك�س 
م�ن ذلك تمام�ا، وعلي�ه يتطلب من 
الجميع استنفارا عاليا، وبمسؤولية 
عالي�ة املس�توى، للتص�دي ملخاطر 
امل�رض ال�ذي بات ينت�ر يف املحيط 
اإلقليم�ي للع�راق، ل�ذا ينبغ�ي غلق 
الح�دود التي قد تكون مص�درا لهذا 
الري�ة  الرح�ات  وإيق�اف  الوب�اء، 
والجوي�ة واتخ�اذ الوس�ائل الازمة 
لضبط الحدود وعدم السماح بدخول 
أّي وافد، كم�ا ينبغي توّخي الدقة يف 
عملية استرياد البضائع من الخارج، 
ووضع رشوط صارمة من الفحص، 
أو إيج�اد بدائ�ل الس�ترياد البضائع 
األساسية واالس�تغناء عن البضائع 
األقل أهمية. أّن اإلجراءات الرس�مية 

الوقائي�ة وحدها غ�ري كافية ينبغي 
استنفار الجهد الش�عبي ومنظمات 
املجتم�ع املدني، وكل الهيئات وحتى 
العشائر للوقاية من املرض فالعراق 
م�ن املناطق الرخوة، فه�و ال  يمتلك 
الق�درات الصحية الازم�ة للتصدي 

للمخاطر الصحية الطارئة.
الق�وات  اس�تنفار  كذل�ك  وينبغ�ي 
املس�لحة للقي�ام بدوره�ا األمني يف 
حماي�ة الح�دود واس�تنفار الق�وى 
ب�كل  الصحي�ة  والجه�ات  األمني�ة 
حال�ة  أّي�ة  رص�د  اىل  مس�مياتها 
وتخصيص هواتف طوارئ تعمل عىل 
مدار الساعة للتبليغ عن أّية حالة قد 

تحصل هنا وهناك.
ينبغ�ي ع�ىل وزارة الصح�ة توزي�ع 
األقنع�ة الازم�ة الت�ي تمن�ع م�ن 
واس�عة   حمل�ة  وقي�ادة  اإلصاب�ة، 
لإلع�ان عن خط�ورة امل�رض وعدم 
االس�تهانة ب�ه، كم�ا ينبغ�ي ن�ر 
نرات إرش�ادية للوقاية، وبأبس�ط 
العب�ارات، لتص�ل إىل كل قطاع�ات 

الثقافي�ة  بمس�توياته  املجتم�ع 
املختلفة، كما تق�ع عىل رجال الدين 
مس�ؤولية رشعية وأخاقية يف حّث 
الناس عىل الوقاي�ة والتنبيه ملخاطر 
املرض، كم�ا تقع عليهم مس�ؤولية 
قي�ادة حمات توعي�ة يف كل العراق، 
ومن خال الوسائل املتاحة واملساحة 
التي يحض�ون بها لدى الناس، كذلك 
تقع مسؤولياته عىل املعلم واملدرس 
املس�تويات  مختل�ف  يف  واألس�تاذ، 
الدراسية، للتعبري عن مخاطر املرض 
وتهيئة الطلبة واملجتمع للتصدي له 
والوقاية منه. كذلك تقع مس�ؤولية 
كرى عىل وس�ائل اإلع�ام املختلفة 
عىل إذاع�ة الرامج املكثف�ة للوقاية 
م�ن املرض ونر األس�اليب الواعية 
بصورة مكررة، وعىل مدار الس�اعة، 
ب�ل تق�ع املس�ؤولية نفس�ها ع�ىل 

الجميع لاهتمام بالوقاية الازمة.
وفوق كل ذلك تقع املسؤولية الكرى 
ع�ىل الحكوم�ة باالتص�ال بمنظمة 
الصح�ة العاملي�ة واملراك�ز املتقدمة 

الوقاي�ة،  يف  للمس�اعدة  العال�م  يف 
وإقامة مستشفيات ميدانية عاجلة 
م�زودة بالعاجات والعنارص الطبية 
االس�تنفار  أهمي�ة  إن  الكف�وءة. 
أخاقي�ا  واجب�ا  أصب�ح  الصح�ي 
ووطني�ا ورشعي�ا ينبغ�ي القيام به 
يف  يحص�ل  بم�ا  االس�تهانة  وع�دم 
املحيط اإلقليمي من إصابات، فاألمر 
جل�ل ويحتاج اىل وقفة ش�جاعة من 
الحكومة والشعب والقطاع الصحي 
األه�ي والحكومي، وكل مْن له تأثري 
ودور يف هذا املجال، فالوقاية أهم من 
العاج، من أجل الحفاظ عىل سامة 
اإلنس�ان الذي يمّر بأصع�ب حاالته 
ع�ن  فض�ا  واملعيش�ية،  الصحي�ة 
أزمات البلد السياس�ية واالقتصادية 
التي باتت تؤثر يف حياته اليومية، ما 
يتطل�ب الرتكيز عىل الجانب الصحي 
وترك ما دون ذلك من أزمات وإعطاء 
القط�اع الصحي أهميت�ه القصوى، 
كي يقي ويتحص�ن الجميع من رش 

املرض وعواقبه الوخيمة.

اإلعالم يف خدمة املواطن
           د. محمد فلحي

يس�تند النظام الديمقراطي عىل ركائز من أهمها التواصل 
بني الحاكم�ني واملحكومني، فهناك عقد مش�رتك مفرتض 
يربط بينهما وفق آليات االنتخاب والتمثيل الس�يايس. وقد 
تزامنت تجربة العراق الديمقراطية، يف مطلع القرن الحادي 
والعرين، مع ثورة تقنيات املعلومات التي يشهدها العالم 
كل�ه، إذ س�قطت حواجز املن�ع والرقابة، وس�ّهلت مواقع 
التواص�ل االجتماع�ي عملي�ة االتصال والحوار اإلنس�اني، 
وفتحت األبواب والنوافذ املغلقة يف هيكل النظام الس�يايس 
واإلداري، فأصبح صوت الناس مسموعا لحظة بلحظة من 
قبل القادة واملسؤولني، الذين لم يعد من الحكمة تحصنهم 

يف قاع موصدة.
اإلع�ام الحكوم�ي مصطلح قد يتضم�ن معنيني مختلفني 

وهما:
-1املؤسس�ات اإلعامي�ة التابع�ة للحكوم�ة أو الدولة من 
حي�ث اإلدارة والتموي�ل، وتمثلها يف الوقت الحارض ش�بكة 
اإلع�ام العراق�ي، وهيئة اإلع�ام واالتص�االت، يف حني تعد 
املؤسس�ات اإلعامي�ة األخرى )قن�وات تلفزيونية وإذاعية 
وصح�ف ومواقع ألكرتوني�ة( ذات صفة خاص�ة مرتبطة 
بأح�زاب سياس�ية، أو منظمات أو ش�خصيات وهي تزعم 

االستقالية يف عملها دائماً.
2 - املكات�ب اإلعامية ومكاتب اإلتص�ال والعاقات العامة 
التابع�ة لدوائ�ر الدولة املختلف�ة، مثل رئاس�ة الجمهورية 

ومجل�س ال�وزراء ومجل�س الن�واب والهيئ�ات املس�تقلة 
وال�وزارات والجامع�ات وغريها، وهذه املكات�ب اإلعامية 
تقوم بعدة أدوار تواصلية وواجبات إعامية، تسهم يف ترابط 

مفاصل الهيكل السيايس من القمة إىل القاعدة الشعبية.
دور اإلع�ا م الحكومي يس�تند إىل رضورة زيادة مس�احة 
الفهم والتفاهم بني الحاك�م واملحكوم، وهو الواجهة التي 
يّطل�ع من خالها املواطن عىل توجهات الدولة ومخططات 
الحكومة وإنجازاتها فض�ًا عن الخدمات اإلدارية الحديثة 
التي تس�هل حياة الناس م�ن خال البواب�ات األلكرتونية، 
ومن املؤس�ف القول إّن اإلعام الرسمي كان وما زال متهماً 
من قب�ل كثري من املواطن�ني بالتقصري وع�دم التناغم مع 
متغريات املجتمع، وهناك مقارنة غري عادلة مس�تمرة بني 
الخطاب التقليدي لإلعام الرسمي وجاذبية اإلعام الخاص 

غري الرسمي ومرونته.
 يمكن تقديم الكثري من الخدمات للجمهور من خال تفعيل 
دور اإلع�ام عر املكاتب اإلعامية الت�ي تعد قنوات اتصال 
مهمة ب�ني اإلدارات واملؤسس�ات الحكومي�ة وجمهورها، 
وه�ي تقدم خدمات إعامية وإرش�ادية وتوعوية وتنموية 
مهم�ة يف ظل النظام الديمقراطي القائم عىل اإلقناع وليس 
اإلك�راه أو الخ�داع، وإّن م�ن أه�ّم واجبات ه�ذه املكاتب 
مخاطبة الجمهور والتأثري يف الرأي العام من خال وس�ائل 
اإلعام املتاحة كافة، ومن هنا ترز أهمية التعاون والتكامل 
والتنس�يق بني املكات�ب اإلعامي�ة واملؤسس�ات اإلعامية 
املختلف�ة يف تمرير الرس�الة الرس�مية إىل الجمهور املعني. 

إّن دور املكات�ب اإلعامي�ة يجب أن يتضم�ن اإلنتاج والبث 
والن�ر اإلعامي وليس العم�ل اإلداري النمطي، أو اإلجابة 
عىل الش�كاوى واملقرتح�ات فق�ط، ورضورة مراعاة تعدد 
األدوار اإلعامي�ة، والتفريق بني ه�ذه الواجبات فالعمل يف 
هذه املكاتب ينبغي أن يتضمن خطاباً متعدد األنواع، خطابا 
إخباريا، وخطابا توعويا، وخطابا دعائيا، وخطابا إعانيا، 

ولكل من هذه املجاالت أهدافه ووسائله وجمهوره.
  تع�د العاق�ات العام�ة الداخلي�ة والخارجي�ة من ضمن 
الواجبات التي تتوالها املكات�ب اإلعامية، يف األغلب، لكنها 
ال تعتم�د الط�رق العلمي�ة يف كيفي�ة مخاطب�ة الجمه�ور 
املس�تهدف، وه�ي تتداخ�ل عادة م�ع الخط�اب اإلعامي، 
رغم أّنه�ا يفرتض أن تعنى بدراس�ة الجمهور وخصائصه 
واتجاهات�ه ورغباته، والعمل عىل فت�ح قنوات متعددة بني 
املؤسس�ة وجمهورها وفق خطط منظمة، واس�تخدام كل 
وس�ائل الن�ر والبث املقروء واملس�موع واملرئ�ي واإلعام 
االلكرتون�ي الجديد املتعدد الوس�ائط والتفاعي، فضاً عن 
اعتم�اد املعايري املهنية والعلمي�ة يف إدارة املكاتب اإلعامية 
وأقس�ام العاق�ات العام�ة، من خ�ال اختي�ار اإلعاميني 

املتخصصني املوهوبني.
 إّن نجاح اإلعام بصورة عامة، والرس�مي بصورة خاصة، 
ينب�ع م�ن اإللت�زام بتطبي�ق املعاي�ري املهني�ة واألخاقية 
ومواثي�ق ال�رف اإلعام�ي يف صياغة الخط�اب الوطني، 
وكس�ب الجمهور ع�ر املصداقية واملوضوعي�ة وليس من 

خال التحّيز أو التحريض أو املبالغة يف التمجيد السيايس.

سياسة »ساندرز« اخلارجية
           جاكسون ديل

املعتدلون الذين يصابون بالهلع إلمكانية أن 
يصبح بريني ساندرز املرشح »الديمقراطي« 
لانتخابات الرئاسية، لديهم بعض األسباب 
مقدمته�ا  ويف  بذل�ك،  للش�عور  الوجيه�ة 
خط�ر أن يعّب�د الطري�ق إلع�ادة انتخ�اب 
الرئيس ترام�ب. وبهذا الخص�وص أجدني 
واح�داً م�ن القلقني. غ�ري أنه م�ن الصعب 
أال يش�عر امل�رء باالش�مئزاز، ج�راء بعض 
املبالغات، بش�أن س�يناتور والية فريمونت 
وبرنامج�ه االنتخابي. فوفق كل من ترامب 
و»الديمقراطيني«، س�يقوم س�اندرز، حال 
بتحوي�ل  الرئاس�ية،  باالنتخاب�ات  ف�وزه 
الواليات املتحدة إىل نس�خة كبرية لفنزويا 
أو كوب�ا، م�ع مضاعف�ة تخ�ي ترامب عن 
الزعامة األمريكية حول العالم.  بيد أن نظرة 
عىل خطاب�ات س�اندرز وترصيحاته خال 
الس�نوات األخ�رية تق�ّدم ص�ورة مختلفة، 
عىل األقل يف السياس�ة الخارجية. فالصورة 
التي تتش�كل له هي صورة س�يايس يتميز 
بمعارضته الشديدة للتدخات العسكرية يف 
الخ�ارج، لكن أيضاً بقناع�ة برضورة قيام 
الواليات املتحدة باملمكن لدعم الديمقراطية 
ومقاومة االستبداد. وهذا يميزه كثرياً، ليس 
عن ترامب فحس�ب، ولكن أيضاً عن بعض 
املرش�حني »الديمقراطيني« الذين يقدَّمون 

عىل أنهم معتدلون.  معظم التغطية األخرية 
لس�جل س�اندرز الدويل ركزت ع�ىل الزيارة 
الت�ي أداه�ا لاتح�اد الس�وفييتي قب�ل 32 
عام�اً. غري أن هناك مرش�داً ودلياً أحس�ن 
للتفكري الحقيقي للمرش�ح »الديمقراطي« 
ح�ول  الرس�مي  الخط�اب  ه�و   ،2020 يف 
السياس�ة الخارجية الذي ألقاه يف 2017 يف 
فولتون )ميزوري(، موقع خطاب »الس�تار 
الحدي�دي« ال�ذي ألق�اه ترش�ل. يف ذاك 
الخطاب، كرّم س�اندرز ترتش�ل قائاً إنه 
»يتفق بش�دة« م�ع قولته الش�هرية من أن 
»الديمقراطية هي أس�وأ ش�كل للحكومة، 
إذا قورنت مع كل األش�كال األخرى«. وبعد 
ذلك رس�م الخط�وط العريضة ل�دور عاملي 
للوالي�ات املتح�دة ك�»منت�رصة« ل�»قي�م 

الحرية والديمقراطية والعدالة«. 
وق�ال س�اندرز: »إن هدفن�ا لي�س تقوي�ة 
الديمقراطي�ة األمريكي�ة فحس�ب، وإنم�ا 
العم�ل والتضامن مع أنص�ار الديمقراطية 

حول العالم«. 
لكن لسائل أن يسأل: وماذا عن األنظمة غري 
الديمقراطي�ة يف كوبا وفنزويا ونيكاراغوا، 
والت�ي كث�رياً م�ا ُيته�م س�اندرز بدعمها؟ 
صحي�ح أنه كان أكثر تس�اهاً معها؛ ففي 
الثمانينيات، وعىل غرار كثري من الليراليني 
األمريكي�ني )جون كريي يقف�ز إىل الذهن(، 
يف  »ساندينيس�تا«  حكوم�ة  يفض�ل  كان 

ال�»كون�رتا«  متم�ردي  ع�ىل  نيكاراغ�وا 
املدعومني من الواليات املتحدة. 

غ�ري أن موق�ف س�اندرز واض�ح اآلن م�ن 
الزعي�م الفنزويي نيكوالس م�ادورو، الذي 
وصفه ب�»الطاغي�ة الرير« العام املايض. 
)دانيي�ل  نيكاراغ�وا  زعي�م  وبخص�وص 
أورتيغ�ا(، فقد قال عنه يف ديس�مر املايض 
إنه »أصب�ح دكتاتوراً، وهذا أمر مؤس�ف«. 
وع�ن كوبا ق�ال إن�ه يأم�ل أن »تتجه نحو 
مجتم�ع أكث�ر ديمقراطية«. أما بالنس�بة 
لاتحاد السوفييتي السابق، فقال لصحيفة 
دكتاتوري�ة  »كان  تايم�ز«:  »نيوي�ورك 
مستبدة، هذا ما كنت أعتقده وقتئذ، وهذا ما 
أعتقده اليوم«. إن السبب وراء لغة ساندرز 
الفضفاض�ة وغري الواضحة، بش�أن بعض 
األنظمة، هو معارضته الش�ديدة للتدخات 
العس�كرية األمريكي�ة يف الخ�ارج، إضاف�ة 
إىل عملي�ات أخ�رى ته�دف لتغي�ري النظم. 
فف�ي خطاب فولتون، ندد س�اندرز بالدعم 
األمريكي النقابني يف إي�ران عام 1953 ويف 
الش�يي ع�ام 1973، إىل جان�ب الح�رب يف 
الع�راق. وق�ال: »يف مرات كثرية ج�داً، أنتج 
التدخل العس�كري األمريكي نتائج عكسية 

غري مقصودة تسببت يف رضر كبري«. 
ومرة أخرى، فإن موقف س�اندرز ال يختلف 
كثرياً عن موقف ليرالي�ني آخرين من أبناء 
جيله، والنتيجة املحتملة رفض إرسال قوات 

ق�وات عس�كرية أمريكية إىل بل�دان أخرى، 
ال تمي�زه ع�ن املرش�حني »الديمقراطيني« 
اآلخري�ن، أو عن ترامب )حت�ى اآلن(. ومن 
جه�ة أخ�رى، يذك�ر ب�أن س�اندرز يق�ول 
بالفعل إن القوة العسكرية رضورية أحياناً 
وإن اإلره�اب يظ�ل تهديداً. كم�ا أنه يدعم 
حلف »الناتو«، وندد برتامب لسحبه الجنود 
األمريكيني من ش�مال س�وريا عىل حساب 

األكراد الذين حاربوا »داعش«. 
وال ش�ك أن س�اندرز، إن أصب�ح رئيس�اً، 
سيس�بب بع�ض حرق�ة املع�دة ملؤسس�ة 
السياس�ة الخارجي�ة األمريكي�ة. فهو من 
أنص�ار الحمائي�ة يف التج�ارة، رغ�م أنه لن 
يسري عىل خطى ترامب يف استخدام الرسوم 
الجمركية كس�اح س�يايس، ويريد تقليص 
اإلنف�اق ع�ىل الدف�اع بش�كل مه�م. لكنه 
سيحاول إصاح الرضر الذي ألحقه ترامب 
بتحالف�ات الواليات املتحدة وإع�ادة إحياء 
املب�ادرات متع�ددة األطراف، مث�ل التحرك 
بش�أن تغري املناخ.  لك�ن األهم من كل هذا، 
إذا صّدقن�ا خطاب�ه، أن س�اندرز س�يعيد 
الوالي�ات املتح�دة إىل ص�ف الديمقراطي�ة 
العاملية وحقوق اإلنسان يف وقت تحتاج فيه 
هات�ان القضيتان للدعم بش�كل كبري جداً. 
فه�ل ين�وي الديمقراطيون اآلخ�رون فعل 
هذه األش�ياء مثله؟ الواقع أنهم لم يؤكدوا 

ذلك.
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مهني�اً: تتخل�ص م�ن بع�ض األم�ور املزعجة 
وتش�عر بأن الوقت قد حان لالهتمام بنفس�ك 
ومحيط�ك، وترغ�ب يف الرتفي�ه ع�ن النف�س 

وممارسة هواية جديدة.
عاطفي�اً: تجدك نفس�ك محرجاً أم�ام الرشيك 

بسبب غيابك الطويل عنه نوعاً ما 

مهني�اً: تعال�ج اليوم بع�ض امللم�ات وتقارب 
املس�تجدات بروح إيجابية وأعصاب متينة، وال 

سيما إذا اضطررت إىل املواجهة.
عاطفي�اً: ح�ن تج�د أن الصفات الت�ي يتمتع 
بها الرشيك مؤثرة، تضط�ر إىل معاملته باملثل، 

وربما أفضل مما يعاملك.

مهني�اً: يح�اول أح�د العم�الء تقدي�م عروض 
مغرية يجب أن تبقى ح�ذراً إزاءها، وانتبه من 

لعبة مخادعة أو من مناورة.
عاطفياً: يحاول أحد األشخاص وضع العراقيل 
يف طريق تطوير العالقة بالرشيك، لكّنك تتخطى 

ذلك بنجاح.

مهنياً: يتسبب حادث ما ببعض القلق واإلزعاج 
وربم�ا بوهن صحي أو عارض يج�ب أن تتنّبه 

له.
عاطفياً: التس�امح مع الرشيك ليس تنازالً، بل 
دافع مهم يساعدك للتخلص من العقبات التي 

تفرض نفسها عليكما.

مهني�اً: يفرح�ك نج�اح أحد الزم�الء يف اختبار 
الكف�اءة، وتنتظرك مكاف�أة أو هدية أو إطراء 
تس�معه ينعش قلب�ك، وتحصل تغي�رات عىل 
صعيد العمل.عاطفياً: تقيض مع الحبيب أوقاتاً 
رومنس�ية تقرّبه منك وتش�عل يف قلب�ه الهيام 

مجدداً، فتقول بينك وبن نفسك هنيئاً يل به.

مهنياً: ت�رف أحد الزمالء العش�وائي يفقدك 
الس�يطرة عىل األم�ور، ويجعل�ك تواجه بعض 
الك�ذب  م�ن  نوع�اً  أو  الرشس�ن  الخص�وم 

واالفرتاء.
عاطفي�اً: أحّذرك من بع�ض العواصف التي قد 

تسبب نفوراً وجفاء بينك وبن الرشيك

مهنياً: يوم مناس�ب جداً لك ويبرشك بتطورات 
تحص�ل ملصلحت�ك، وتظه�ر ق�درة خارقة عىل 

التعامل مع الظروف للخروج بأفضل النتائج.
عاطفي�اً: تق�يض مع الرشي�ك أوقاتاً س�عيدة 
وتصلك أخبار سارة من قريب مسافر يدعوكما 

للسفر إليه لتجديد شهر العسل.

مهنياً: أنت عىل موعد اليوم مع صفقة مالية أو 
فرصة ذهبية، وتتخلص من املصاعب الكبرة.

عاطفياً: تتلقى هدية ثمينة ورائعة من الرشيك 
تسعدك وتشعرك بالحب الكبر الذي يكّنه لك.

صحي�اً: ال ت�دع الخمول يس�يطر علي�ك، وكن 
حريصاً عىل صحتك هذه الفرتة.

مهنياً: تتحرك من دون ضغط أو بلبلة، وخصوصاً 
إذا كنت معنياً بأوضاع ال تفهمها جيداً.عاطفياً: 
مطلوب من�ك الرتّوي هذا الي�وم وعدم اتخاذ اي 
ق�رارات، وال ترتك أح�داً يخدعك.صحي�ا: تناول 
الخرضاوات والفواكه كما وهو الزم يزود الجسم 

حيوية ونشاطاً بعد عناء العمل.

مهنياً: عليك االنتباه إىل سالمتك، ومطلوب منك 
الرتكيز عىل عمل يس�تحوذ عىل كل اهتماماتك 

ويسبب لك القلق.
عاطفياً: تش�عر بفتور الج�ّو وتترّسع يف إلقاء 
الل�وم ع�ىل الرشيك عندم�ا تتده�ور األمور أو 

تتسع الهّوة بينكما.

مهني�اً: توق�ع نم�و صداقة غالي�ة تربهن عن 
وفائها، وتكون أكثر املس�تفيدين من هذا األمر 

عىل الصعيد املهني واالجتماعي.
عاطفياً: تجرب عىل االهتمام بش�ؤون تش�غلك 

عن الرشيك، ما يولد جواً قاتماً بعض الوقت.

مهنياً: يبرّشك ه�ذا اليوم بعرض تجاري مربح 
إنما يف الخارج، فتكون بن املرتدد واملقتنع ألنك 

ستخوض تجربة جديدة من نوعها.
عاطفياً: ال تكن مقّطب الجبن ومكفهر الوجه 
أمام الرشيك كما أطل عليك، ال ذنب له يف كل ما 

يحصل معك.

العذراء

احلوت

ارضار البخور عىل القلب والرئة
ح�ذرت دراس�ة حديث�ة، م�ن ح�رق 
البخ�ور، منوه�ة إىل أنه�ا تزي�د م�ن 
مخاط�ر اإلصاب�ة باألم�راض القلبية 

الوعائية وأمراض الرئة.
يف التفاصيل، كشفت الدراسة التي 
أجرتها جامعة »نيويورك أبوظبي«، 
أن ح�رق البخور مرتبط بالتغيرات 
الت�ي تطرأ ع�ىل تك�ون امليكروبات 
الفموية، وهو ما يزيد من احتماالت 
واألم�راض  بااللتهاب�ات  اإلصاب�ة 
بس�بب حدوث خل�ل يف امليكروبيوم 
الفموي، الذي يؤدي دورا أساسيا يف 

الحفاظ عىل التوازن الصحي.
واخترب مع�دو الدراس�ة، التي نرشتها 
مجلة »نيترش« العلمية ونقلتها وكالة 

اس�تخدام  ارتب�اط  م�دى  س�بوتنيك، 
البخ�ور، بالتغ�رات العضوية املتعلقة 
تع�د  والت�ي  الفموي�ة،  بامليكروب�ات 
نوعا من الكائن�ات الحية املجهرية 
املتعايش�ة والتكافلية التي توجد يف 

جوف الفم.
كما أوضحوا أن تجويف الفم يسكن 
مجتمع ميكروبيومي شديد التنوع، 
ي�ؤدي دورا ب�ارزا يف الحف�اظ عىل 
الت�وازن الصحي للش�خص، وتتأثر 
امليكروب�ات الفموي�ة وتكويناته�ا 
وإمكانياتها الوظيفية سلبا بتدهور 

صح�ة األس�نان وتن�اول الكحولي�ات 
ودخان التبغ.

مخاطر بالقلب
فيما يرتبط اس�تخدام البخ�ور بزيادة 
مخاط�ر اإلصاب�ة باألم�راض القلبية 
الوعائي�ة وأم�راض الرئ�ة، إذ يحتوي 
الدخ�ان الص�ادر ع�ن ح�رق البخ�ور 
ع�ىل نس�ب عالية م�ن امللوث�ات، مثل 
أول وثان�ي أكس�يد الكربون، وأكس�يد 
النيرتوج�ن، وثان�ي أكس�يد الكربيت 
واملركبات العضوية املتطايرة املوجودة 

يف التبغ أيضا.

»دراسة« حتذر من تناول أجنحة ورقاب الدجاج
ح�ذرت دراس�ة حديث�ة م�ن تناول 
أجنح�ة ورق�اب الدج�اج؛ نظ�راً ملا 
تس�ببه من أمراض لإلنس�ان، منها 
الفشل الكلوي والربود الجنيس لدى 
الرجال؛ وذلك بس�بب حقن الدجاج 
بمادة تعجل يف عملية نموها تسمى 

»السترويد«.
 health« موق�ع  وأك�د 
line« العلم�ي أن مادة 
»الس�ترويد« تؤثر عىل 
الطبيع�ة  هرمون�ات 
والصغار  الكب�ار  عن�د 
وتسبب السمنة، إضافة 
يف  خل�ل  ح�دوث  إىل 
هرمونات الجس�م لدى 
األطف�ال عن�د تكوي�ن 

العظام والعضالت.

وأوض�ح أن اإلف�راط يف تناول رقاب 
الدج�اج املحقون�ة يتس�بب يف عدم 
انتظام الدورة الشهرية، وانقطاعها 
تماماً يف عدد من الحاالت، وخشونة 
الص�وت إضاف�ة إىل ظهور ش�عر يف 

كثر من مناطق الجسم.

طنني األذن يؤدي إىل أفكار سوداوية
أش�ارت دراس�ة علمية حديثة إىل أن 
طن�ن األذن املس�تمر دون توق�ف، 
يدفع بش�خص واحد من كل س�بعة 

أشخاص إىل أفكار سوداوية.
وأفادت الدراسة التي أعدتها »رابطة 
م�ا  أن  الربيطاني�ة«  األذن  طن�ن 
نس�بته 15% م�ن إجم�ايل املصابن 
تأتيه�م  األذن،  يف  مرتف�ع  بطن�ن 
أفكار باالنتحار، ويصفون األصوات 
بأنها أش�به بإنذار حري�ق أو محرك 
نف�اث أو رصي�ر رصص�ور الليل أو 

آل�ة حفر طبيب األس�نان، م�ع احتمال 
سماع النس�اء أصوات متعددة أكثر من 

الرجال.

ق�د يكون س�بب الحالة فقدان الس�مع 
الطبيع�ي النات�ج ع�ن الش�يخوخة أو 
الضوض�اء الصاخبة، وله�ذا فإن نجوم 
املوسيقى أكثر عرضة لإلصابة بها، كما 

يمك�ن أن تصيب األش�خاص الذين 
تعرضوا لحادث س�يارة او إصابة يف 

الرأس.
ويعتقد الخ�رباء أنه عندما ال يتمكن 
الناس من الس�مع بش�كل صحيح، 
فإن أدمغتهم توجه صوتاً داخلياً ملأل 

الصمت.
العالجات قليل�ة بما يف ذلك التوصية 
بأدوات مساعدة للس�مع أو أصوات 
مس�جلة وتقني�ات اس�رتخاء، وتلك 
ال تنف�ع م�ع الجمي�ع، وت�م التقدم 
بعريضة يف بريطانيا أخراً، والتي لديها 
أكثر م�ن 7 مالي�ن مص�اب، للمطالبة 

بمزيد من األبحاث.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
x 4 معلق�ة كب�رة بقدون�س طازج )مف�روم( - x 2 معلقة كب�رة لبن كامل 
الدس�م - x 2 عدد بيض�ة )مخفوقة( - x 1 كوب دقيق )متب�ل بامللح والفلفل 
والكمون والثوم البودرة( - x 1 كوب زيت عباد شمس - x 1 كيلو جمربى - ¾ 

x كوب بقسماط مطحون - ½ x كوب جبنة بارميزان
الخطوات

يق�رش الجمربى مع اإلحتف�اظ بالذيل متصال باللحم م�ع التخلص مع العرق 
األسود.

ىف وعاء عميق نضع الدقيق املتبل بامللح والفلفل والكمون والثوم البودرة.
وىف وع�اء اخ�ر نض�ع البقس�ماط م�ع الجب�ن البارمي�زان ونخلطه�م جيدا 

والبقدونس املفروم.
وىف وع�اء اخر نضع البيض ويخفق مع معلقتن من اللبن ورش�ة من الفلفل 

األسود.
يغمس الجمربى ىف الدقيق ثم البيض املخفوق ثم خليط البقسماط مع الضغط 

علية لتثبت الطبقة علية.
ثم يرص ىف طبق ونضعة ىف الثالجة ملدة ساعة.

ثم ىف زيت س�اخن غزير نقىل الجمربى حتى يأخذ لون ذهبى ش�هى ثم ينشل 
عىل ورق ماص للمادة الدهنية يقدم ساخنا بالهنا والشفا.

مجربي مقيل مع اجلبن

؟؟هل تعلم
ه�ل تعل�م أن ع�دد العظام 
يبلغ  البرشية  الجمجم�ة  يف 

اثنان وعرشون عظمة.
هل تعلم أن الشمس تتكون 

من 90% من الهيدروجن.
هل تعلم أن الشمس تفقد يف 

كل ثانية 4 مالين طن.
األل�وان  أن  تعل�م  ه�ل 
األساسية التي تتشكل منها 
باق�ي األل�وان هي)األحمر، 

واألصفر، واألخرض(.
ه�ل تعل�م أن اللون�ان الذي 
ال يس�تطيع املص�اب بعمى 
اللون  األلوان تميزه�م هما 

األحمر واللون األخرض.
ه�ل تعلم أن اإلغري�ق كانوا 
إل�ه  املورف�ن  يس�مون 

األحالم.
ه�ل تعل�م أن أك�رب أعضاء 

جسم اإلنسان هو الكبد.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين

العدد )2092( االربعاء  26  شباط  2020

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز



رياضة7
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شهد: ال يوجد مدرب يف العراق منح الالعبني 
املغرتبني فرصة مثيل

             المستقبل العراقي/ متابعة

اكد م�درب فريق الكرة بنادي الرشطة 
واملنتخب االوملبي الس�ابق، عبد الغني 
شهد، أنه ال يوجد مدرب يف العراق منح 

الالعبني املغرتبني فرصة مثيل.
وق�ال ش�هد يف ترصي�ح، »اعتقد باني 
اكث�ر م�درب من�ح الالعب�ني املغرتبني 

فرصة ليثبتوا جدارتهم«.
واوضح »بعض املشاكل االدارية حالت 
دون التحاق عدد من الالعبني باملنتخب 
ان  إىل  مش�راً  آس�يا«،  نهائي�ات  يف 
»معس�كر تركيا شهد تواجد 13 العباً، 
لك�ن من كان يس�تحق تمثي�ل العراق 

كانوا 3 فقط«.
واكمل أن »غياب ل�ؤي العاني عن املنتخب 
تسبب بخس�ارة للمنتخب االوملبي وخطوة 

تعاق�ده مع القوة الجوية س�تكون مفيدة 
لالعب وسيتمكن من حل مشكلته االدارية 

التي حالت دون التحاقه باالوملبي«.
واض�اف »باالضاف�ة اىل ل�ؤي العاني، فإن 

االوملب�ي خ�ر جه�ود الالعب�ني 
احم�د حس�ن ومهن�د جعي�ص، 
فهؤالء كانوا سيش�لكون اضافة 

كبرة بالنسبة لنا«.

             المستقبل العراقي/ متابعة

أجوي�رو  رسجي�و  األرجنتين�ي  ح�دد 
مهاج�م مانشس�رت س�يتي أهم أس�لحة 
فريق�ه لتج�اوز ري�ال مدري�د، عندما 
يلتقي�ان األربع�اء يف ذهاب ثمن 

نهائي دوري أبطال أوروبا.
وق�ال الالع�ب األرجنتيني يف 
الن�ادي:  ترصيح�ات ملوق�ع 
»أعتقد أن جميع هذه األعوام 
قدم�ت لن�ا خ�رة. يج�ب أن 
نتذكر أن الس�يتي ل�م يبدأ يف 
املش�اركة بهذه البطولة إال 
أح�د  اآلن  لكنن�ا   ،2011 يف 

املنافسني«.
موس�م  كل  »يف  وتاب�ع: 

اكتس�بنا املزي�د من الخ�رة وتعلمن�ا أمورا 
جديدة«.

وأض�اف: »بالطبع س�أكون س�عيدا بالف�وز هذا 
املوسم، وهو أمر سنحاول تحقيقه، لكنه سيكون 

صعبا«.

وكان�ت أقىص مرحلة بلغها أجويرو يف دوري األبطال هي الدور 
نصف النهائي يف 2016، وحينها ودع األزرق السماوي البطولة 

عىل يد ريال مدريد.
ويخوض ريال مدريد ومانشس�رت س�يتي غدا األربع�اء مباراة 
ذه�اب ثم�ن نهائ�ي دوري األبطال، وس�تكون ه�ذه خامس 

مواجهة تجمع بينهما يف البطولة األوروبية العريقة.

مدرب وطني السلة 
يعلن استقالته رسميًا

              المستقبل العراقي/ متابعة

اك�د مدرب املنتخب الوطني لكرة الس�لة خال�د يحيى، ان 
اس�ود الرافدين مازال بامكانهم التعوي�ض يف التصفيات 
االس�يوية املؤهلة لنهائيات آس�يا 2021، فيم�ا اعلن عن 

استقالته رسمياً.
وتلقى اس�ود الرافدين خس�ارتني يف الجولتني االوىل االوىل 
والثانية، حيث خر امام لبنان 87-68 وامام الهند اليوم، 

بنتيجة 94-75.
وق�ال يحي�ى يف املؤتمر الصحف�ي للمب�اراة، إن »املنتخب 
الوطن�ي الزال بامكانه التعويض يف التصفيات االس�يوية 
بالرغ�م م�ن الخس�ارتني ام�ام لبن�ان والهن�د، بامكاننا 
املنافس�ة عىل البطاق�ة الثاني�ة وكذلك احتمالي�ة التأهل 

كأفضل ثالث«.
واوض�ح بالق�ول، »كم�درب اتحم�ل مس�ؤولية النتائ�ج 
كامل�ة، لكني ايضاً فوجئت م�ن اداء بعض الالعبني، فهم 
لم يظهروا بالش�كل الذي كانوا عليه يف املباريات السابقة 

وال حتى يف مسابقة الدوري املمتاز«.
واضاف يحي�ى، أن »مهمة تدريب املنتخب الوطني صعبة 
للغاي�ة، قبلت بها النها واجب وطني وح�ان الوقت العلن 
اس�تقالتي رسمياً من تدريب اس�ود الرافدين«، معرباً عن 
امل�ه يف أن »يحق�ق املنتخ�ب الوطن�ي نتائ�ج ايجابية يف 

املباريات املقبلة«.

ميلنر »امللهم« يلعب دورًا يف انتصار شباب ليفربول

ديمبيل يمنح نفسه فرصة أخرية مع برشلونة

              المستقبل العراقي/ متابعة

إقام�ة مباري�ات دون جمه�ور يف إيطاليا 
بسبب كورونا

وزي�ر  س�بادافورا،  فينسنتس�و  أعل�ن 
الرياض�ة اإليطايل، املوافقة عىل إقامة أول 
مباريات يف ال�دوري اإليطايل دون جمهور 
يف املناط�ق املت�ررة م�ن وب�اء فروس 

كورونا.

ونقل�ت وكال�ة أنب�اء )أنس�ا( اإليطالي�ة 
يف وق�ت متأخر من مس�اء أم�س اإلثنني 
عن س�بادافورا قوله بعد جلس�ة ملجلس 
الوزراء إن الحكومة وافقت عىل اس�تبعاد 

الجمهور.
غ�ر أن الوزير لم يوضح بعد أي مباريات 
س�تخضع لهذا اإلج�راء مطلع األس�بوع 

املقبل.
بهذا القرار، استجابت الحكومة اإليطالية 

ملطلب رئيس رابطة الدوري اإليطايل باولو 
دال بينو، الذي أرس�ل خطاب�ا إىل حكومة 
روما أعرب فيه عن رفضه تعليق مباريات 
ال�دوري يف املناطق املت�ررة من فروس 

كورونا شمايل البالد.
وأوض�ح دال بين�و إن اس�تمرار املباريات 
رضوري للحف�اظ ع�ىل جدول املس�ابقة 
حت�ى بداي�ة بطول�ة أوروب�ا يف يوني�و/ 
حزيران املقبل.وكان قد أُْعلِن اليوم الثالثاء 

أن مب�اراة إن�رت مي�الن ولودوجوريت�س 
راسجراد البلغاري يف دوري أوروبا ستقام 

بعد غد الخميس دون جمهور.
وتق�ع مدينة ميالن�و يف إقلي�م لومبارديا 
املترر عىل نحو خاص من وباء كورونا.

تج�در اإلش�ارة إىل أن إيطالي�ا يف الوق�ت 
الراه�ن تعد صاحبة أك�ر عدد من حاالت 
أوروب�ا  يف  كورون�ا  بف�روس  اإلصاب�ة 

وبفارق كبر عن بقية الدول.

              المستقبل العراقي/ متابعة

ال ينوي الفرنيس عثمان ديمبيل، العب برش�لونة، الرحيل 
ع�ن كامب ن�و، رغم كث�رة اإلصابات التي تط�ارده منذ 

انتقاله إىل البارسا.
وأجرى ديمبيل جراحة هذا الشهر، ستبعده عن املالعب، 

ملدة 6 أشهر، ما يعني انتهاء موسمه مع برشلونة.
وقال صدي�ق مقرب من ديمب�يل يف ترصيحات لصحيفة 
»فران�س فوتبول«: »إنه ال ينوي مغادرة برش�لونة، ومن 
الواض�ح أنه يريد النجاح مع الفريق«.وأضاف: »املوس�م 
املقبل س�يكون األخر ملعرفة ما إذا كان سينجح حًقا، أو 

انتهى به األمر ملغادرة النادي«.

وتعاق�د برش�لونة مؤخ�رًا م�ع 
الدنماركي مارتن برايثوايت، 
ليجاني�س،  م�ن  قادم�ا 
بناء  ليحل مح�ل ديمب�يل، 
عىل اس�تثناء حص�ل عليه 

الرسا، وفًقا لالئحة.

كاراجر: صالح ال حيظى بالتقدير الذي يستحقه يف ليفربول
              المستقبل العراقي/ متابعة

يعتق�د جيم�ي كاراج�ر، نجم ليفرب�ول الس�ابق، أن الدويل 
املرصي محمد صالح، هداف الريدز الحايل، ال يحظى بتقدير 
كبر من جماهر الريدز، عىل الرغم من تسجله 15 هدًفا يف 

الدوري اإلنجليزي هذا املوسم.
»س�كاي  ش�بكة  نقلته�ا  ترصيح�ات  يف  كاراج�ر  وق�ال 

س�بورتس«: »أعتقد أن صالح ُينظر إليه عىل أنه من الطراز 
العامل�ي من قبل الجميع خارج ليفربول، لكنه يحظى بقليل 

من التقدير من جانب مشجعي النادي«.
وأضاف: »تعرض صالح لرتاجع يف املستوى مقارنة بموسمه 

األول، لكنه لن يسجل أبًدا 47 هدًفا كل موسم«.
وتاب�ع: »أعتقد أن ليفربول لديه س�تة العبني عىل مس�توى 
عاملي، وهم أليس�ون بيكر، ترينت ألكسندر أرنولد، فرجيل 

فان ديك، ساديو ماني، روبرتو فرمينو وصالح«.
وأكمل: »إذا سألت مش�جعي ليفربول عما إذا كان يمكنهم 
التفري�ط يف الخمس�ة اآلخري�ن مقابل الكثر م�ن األموال، 
سيقولون ال، لكن إذا وصل عرض لصالح مقابل 130 مليون 

جنيه إسرتليني سيفكرون يف األمر«.
وأوضح: »لهذا السبب أقول إنه ال ُيقّدر حًقا«.

وحدد كاراجر س�ببني لعدم حصول صالح عىل التقدير الذي 

يستحقه.وقال: »محمد صالح ليس جناًحا، هو مهاجم 
ع�ىل األطراف، ال ش�ك أن هن�اك جانًبا أنانًي�ا يف لعبه، 
عندما يكون يف وضع التسديد، يبدو وكأنه يتساءل هل 
يمكنني التسجيل؟ هو ال يبحث أبًدا عن التمرير وهذا 
أم�ر ُمحبط يف بعض األحيان«.وتابع: »هو ليس قوًيا 
مث�ل مان�ي، أو يف ذكاء فرمينو، لذل�ك يخر الكرة 

كثرًا يف مواقف مثل هذه«.

تشيليس بوابة ليفاندوفسكي إلهناء عقدته األوربية
              المستقبل العراقي/ متابعة

تع�ول جماهر باي�رن ميونخ عىل املهاج�م البولندي 
روبرت ليفاندوفسكي لتجاوز تشيليس بنجاح يف عقر 
داره، عندم�ا يلتقي الفريقان عىل ملعب س�تامفورد 
بري�دج، الي�وم الثالث�اء، يف ذهاب ثم�ن نهائي دوري 

أبطال أوروبا.
 الدويل البولندي هو السالح األرشس للفريق البافاري 
هذا املوس�م، الذي ش�هد تس�جيله 38 هدًفا خالل 32 

مباراة، منها 25 هدًفا يف البوندسليجا.
 وأش�ارت صحيفة »بيل�د« األملاني�ة إىل أزمة صاحب 
ال��31 عاًم�ا يف األدوار اإلقصائي�ة ل�دوري األبط�ال 
مؤخرًا، رغم توهجه هذا املوس�م بإحرازه 10 أهداف 

يف مرحلة املجموعات. 
وأفادت الصحيفة بأن ليفاندوفسكي يعاني يف مرحلة 
خروج املغلوب بالبطولة، إذ جاء آخر 18 هدًفا سجلها 

يف البطولة بدور املجموعات.
 ويعود آخر هدف س�جله املهاج�م البولندي يف األدوار 

ش�باط  فراي�ر/   20 إىل  للبطول�ة  اإلقصائي�ة 
2018، حينما تغلب بايرن عىل بشكتاش الرتكي 
)5-0(. ومنذ ذلك الحني، خاض ليفاندوفس�كي 

7 مباريات يف املراح�ل اإلقصائية، بمجموع 597 
دقيقة، لكنه لم ينجح يف إيجاد طريقه للشباك.

 ويطم�ح مهاج�م باي�رن ميونخ إلنه�اء عقدته يف 
األدوار اإلقصائي�ة عر غزو ش�باك البل�وز يف مباراة 
الليلة، وهو ما يتمناه كافة مشجعي فريقه ومدربه 

هانز فليك.

زيدان يواجه مييس بقوة 
دفع رباعي

              المستقبل العراقي/ متابعة

م�رة أخرى يجد زين الدي�ن زيدان، مدرب 
ريال مدريد، نفس�ه يف ورط�ة كبرة قبل 
مواجه�ة برش�لونة بالكالس�يكو، األح�د 
املقبل، بالجولة 26 من الدوري اإلسباني، 

عىل ملعب سانتياجو برنابيو.
ويخ�وض الفري�ق امللك�ي املواجهة وهو 
متأخ�ر بنقطتني عن برش�لونة املتصدر، 
بعدما فقد 5 نقاط يف آخر جولتني بالتعادل 
مع س�يلتا فيجو )2-2(، والخسارة أمام 

ليفانتي )0-1(.
يف املقابل، فإنَّ برشلونة بعد السقوط أمام 
فالنس�يا، فاز يف 4 مباريات متتالية، عىل 
ليفانت�ي )2-1(، وري�ال بيتي�س )2-3(، 
ليج�د   ،)0-5( وإيب�ار   ،)1-2( وخيت�ايف 

نفسه عىل قمة الرتتيب ب�55 نقطة.
لك�نَّ املوق�ف الحرج ال�ذي يعاني�ه ريال 
مدريد، عايشه قبل خوض كأس السوبر، 

الشهر املايض يف اململكة العربية السعودية، 
والذي توج به الفريق امللكي، عىل حساب 
أتلتيك�و مدريد. فامل�درب الفرنيس يف آخر 
4 مواجه�ات بالليجا قب�ل مباريات كأس 
الس�وبر، ف�از بمباراة واح�دة كانت أمام 
خيت�ايف )3-0(، وتع�ادل يف 3 مواجه�ات 
أمام فالنس�يا )1-1(، وبرشلونة )0-0(، 
وأتلتي�ك بيلب�او، بنف�س النتيج�ة. ومع 
خ�وض زي�زو، الس�وبر اإلس�باني، وجد 
نفسه محروًما من الثالثي إيدين هازارد، 
وجاري�ث بي�ل، وكريم بنزيم�ا؛ لإلصابة، 
ف�كان لزاًم�ا عليه اللج�وء إىل حل يعوض 
افتق�اده لألجنح�ة، يف ظ�ل ع�دم خ�رة 
رودريجو، وفينيسيوس جونيور، وتواضع 
مس�توى لوكاس فاس�كيز.ووجد زيدان، 
الحل يف رباعي الوسط كاسيمرو، وتوني 
ول�وكا  فالف�ردي،  ك�روس، وفيدريك�و 
مودريت�ش، بجانب إيس�كو، ويف املقدمة 

فقط لوكا يوفيتش.

مانشسرت يونايتد يدفع ثمن الغياب عن دوري األبطال
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن مانشس�رت يونايتد املنتم�ي للدوري اإلنجليزي 
املمت�از لك�رة الق�دم انخف�اض إيرادات�ه وأرباحه 
األساس�ية يف الرب�ع الثاني من الس�نة املالية يف ظل 
التأثر بالغياب ع�ن دوري أبطال أوروبا.وانخفضت 

األرب�اح األساس�ية 31% لتبل�غ 72 ملي�ون جني�ه 
إس�رتليني )93 مليون دوالر( عىل مدار ثالثة أشهر 
تنتهي يف 31 ديس�مر/ كانون األول املايض.وبلغت 
اإلي�رادات 168 ملي�ون جنيه إس�رتليني بانخفاض 
19%.ويعتمد أويل جونار سولسكاير مدرب اليونايتد 
عىل بعض خريج�ي أكاديمية النادي مثل ميس�ون 

جرين�وود وبران�دون وليام�ز م�ع احت�الل املركز 
الخامس يف ال�دوري املمتاز بفارق ثالث نقاط عن 
تش�يليس رابع الرتتيب.وق�ال إد وودوارد الرئيس 

التنفي�ذي ليونايتد يف بي�ان »نتطلع إىل نهاية قوية 
للدوري اإلنجليزي والدوري األوروبي وكأس االتحاد 

اإلنجليزي مع دخول الثلث األخر يف املوسم«.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

منعطف خطري يف صفقة انتقال ساين لبايرن ميونخ
            المستقبل العراقي/ متابعة

يف الوقت الذي يس�ابق فيه بايرن ميون�خ الزمن، للفوز 
بخدمات نجم مانشس�رت س�يتي لروي س�اني، دخلت 
صفق�ة انتق�ال ال�دويل األملان�ي إىل الفري�ق الباف�اري 
منعطفاً جديداً بسبب وكيل أعمال الالعب.وترى إدارة 
الفري�ق الباف�اري أن موهبة صاحب الق�دم اليرى 
الساحرة، قد ترجح كفة الفريق يف مواصلة سيطرته 
املحلي�ة، والذهاب إىل أبعد نقطة ممكنة يف مس�ابقة 
دوري أبطال أوروبا.لكن، يبدو أن آمال بايرن ميونخ 
يف التعاقد مع ال�دويل األملاني قد تتلقى رضبة قوية 
للغاي�ة، فقد ذكرت أكثر من وس�يلة إع�الم أملانية، 
أن صفق�ة انتقال س�اني إىل بايرن يح�وم حولها 
الش�ك، بس�بب وكيل أعمال الالعب فايل رمضاني.
وكانت السلطات اإلس�بانية، قد فتشت منزل فايل 

رمضاني بتهمة تبييض األم�وال والتهرب الريبي.ونقلت 
قناة »س�كاي سبورت« عن ماكس بيليفيلد الخبر يف سوق 
االنتقاالت، إن اس�م لروي س�اني س�يظهر أيضاً يف وسائل 
اإلع�الم، التي س�تتحدث ع�ن قضية وكي�ل أعماله.وأضاف 
أن ه�ذه التغطي�ة الصحفية س�يكون لها وقع س�لبي عىل 
س�اني.وتابع: »باي�رن ميونخ س�راقب الوض�ع عن كثب، 
وس�يواصل التحدث مع وكيل أعمال الالعب وقد قام الفريق 
بذلك بالفعل«.يف املقاب�ل، رد فايل رمضاني عىل تهم التهرب 
الريبي وغسيل األموال، وقال يف مقابلة خص بها صحيفة 
»بيل�د« األملاني�ة: »كان ل�دي فحص رضيبي ع�ادي مثل ما 
يجب عىل كل ش�خص القيام به. سنرى ما سيظهر«.وكان 
لروي س�اني )24 عاما( قد فس�خ عقده مع وكالة النجم 
اإلنجليزي املُعتزل ديفيد بيكهام لتس�ويق الالعبني، وتعاقد 
مع وكيل األعمال فايل رمضاني )57 عاما(، الذي أصبح من 

بني أقوى الشخصيات النافذة يف سوق االنتقاالت.

بوجبا: ليفربول يستحق 
مكانته احلالية

أجويرو حيدد سالح السيتي األبرز لتجاوز ريال مدريد

               المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ال ال�دويل الفرنيس بول بوجبا، نجم وس�ط مانشس�رت 
يونايتد، إن ليفربول يستحق التواجد يف صدارة الريمرليج، 

بفارق 22 نقطة عن أقرب منافسيه.
ويحت�اج الري�دز إىل 4 انتص�ارات فق�ط لتحقي�ق لق�ب 

الريمرليج للمرة األورىل منذ 30 عاًما.
وق�ال بوجب�ا يف ترصيحات لش�بكة »ESPN«: »كالعب يف 
مانشس�رت يونايتد، ويف ظل التناف�س التاريخي بيننا، فال 

نريدهم أن يفوزوا«.
وأضاف: »ال نريد أن يفوز أي فريق آخر غرنا، لكن بصفتي 
محًبا لك�رة القدم والعًبا محرتًما لفريق منافس، يجب أن 

أقول إنهم يستحقون أن يكونوا يف مكانهم اليوم«.
وتابع: »هناك فارق كب�ر بينهم وبني أي فريق آخر، فهم 
لم يخروا مباراة واحدة يف الدوري حتى اآلن، واللقب بات 

بني أيديهم«.
وواص�ل: »قدموا موس�ما أفضل من الع�ام املايض عندما 
فازوا بدوري األبطال، واملوس�م الذي سبقه عندما خروا 

يف النهائي أمام ريال مدريد«.
وغاب بوجبا عن معظم مباريات املوس�م الحايل ملانشسرت 

يونايتد، بسبب إصابة يف الكاحل.
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امـضـاءاتإصبع على الجرح

االساليب التكتيكية للتساوم ال خري يل يف غابة!

ماجد عبد الغفار الحسناويمنهل عبد األمير المرشدي

يق�ال ان ملك الغابة )ابو خمّيس( كان متعباً جداً ومجهداً بعد ان 
اعي�اه مطاردة الغ�زالن واكل لحومها حتى ان اح�د ارجله هوت 
يف حف�رة صغرية صعب علي�ه اخراجها وبقي ملقي�اً عىل االرض 
محرجاً من ش�ماتة حيوانات الغابة التي ترقبه عن بعد بما فيهم 
)ابو الويو( وابو الحصني وابو الزعر وابو السبعة وسبعني دون ان 
يتجراء اي من الحيوانات يف االقرتاب منه سواء كان ذلك ملساعدته 
يف الخ�روج من مازقه او اس�تثمار فرصة اب�راز العضالت واذالل 
امللك الصنديد الذي عاث يف الغابة فساداً، اال ان الكلب فاجأ الجميع 
وهو يتقدم بخطوات الواثق من نفسه نحو االسد امللقى رغم انفه 
حي�ث اعتقد الكل انه س�وف ينقذه من مأزق�ه اال انه قام بربط 
رجيل االس�د بحبل غليظ وافقده فرصة التح�رك والنجاة وبينما 
تعاىل زئري االس�د الغاضب املنكرس الذليل تع�اىل صوت الحيوانات 
بالضحك واالستهزاء منه وهو يرمقهم بعيون تجمع بني الغضب 
واملس�كنة وكأن�ه يبحث عن من ينقذه م�ن ورطته فصاح باعىل 
صوت�ه.. ان م�ن ينقذني له نصف الغاب�ة ملكا مباح�اً.. هنا عّم 
الصمت معرش الحيوانات وكثر الجدال بينهم بني معرتض وموافق 
وبني بني إال ان الحمار الذي كان صامتا )صافنا( عىل الدوام كرس 
صمت الجميع واذهلهم وهو يتقدم صوب ملك الغابة. برك امامه 
وق�ال له: ه�ل صحيح ما قلته وأنك س�وف تمنحني نصف الغابة 
ملكا مباحاً اصفن فيها كما اش�اء ووقت ما اش�اء اذا س�اعدتك 
عىل الخروج من هذا املأزق؟ فأجابه االس�د بكل تأكيد ألنك سوف 
تنقذن�ي من ه�ذا الوضع املحرج وش�ماتة كل من هب ودب حتى 
ابو بريص.  فتح الحمار رباط رجيل االس�د وساعده عىل الخروج 
من الحفرة التي وقع فيها فارسعت الحيوانات تلوذ بالفرار يمينا 
وشمال ويف جميع االتجاهات. نفض االسد الغبار عن نفسه وشكر 
الحمار عىل نخوته وبطولته )وفروس�يته( ثم قال له.. انا وعدتك 
بنص�ف الغابة هدي�ة لك اذا انقذتني واألن وبع�د ان وفيت بوعدك 
ايه�ا الحمار البطل الهمام واطلق�ت رساحي قررت ان امنحك كل 
الغابة. اس�تغرب الحمار وتفاجأ بهذه املكرمة وس�أله عن سبب 
ه�ذا القراراملفاجئ لكل املتابعني واملراقبني واملختصني يف الش�أن 
الس�يايس والدراس�ات االس�رتاتيجية ومراكز صتع القرار الدويل 
واملح�يل واالقليمي..  رمقه األس�د بنظرة اتبعه�ا بحرسة عميقة 
اربك�ت الحمار وارعبت�ه  ثم قال له يا صديق�ي الحمار الرائع لم 
يع�د يل مكانا هنا فال خري يل يف غاب�ة  يأرسني بها كلبا ويطلقني  

بها حمار!

يف حال�ة تناق�ض وتض�ارب املصال�ح يق�ل تأث�ري الجدل 
يف العملي�ة التفاوضي�ة لت�رز يف ح�االت ال�راع عوامل 
القوة والتس�اوم إذ رص�دت دولة معينة مس�اعدات فنية 
بمق�دار مايل مع�ني لقاء تج�اوب الدولة االخ�رى للعرض 
التفاويض لها او تقديم تنازالت معينة تس�عى إليها خالل 
املفاوض�ات فإن ه�ذا الوعد يعت�ر من الن�وع املرتبط أما 
إذا اطلق�ت الدولة تريحاً علنياً داخ�ل قاعة املفاوضات 
بأنها س�تنظر يف تقديم املس�اعدات يف حال�ة االتفاق فهذا 
النوع من الوعود يس�مى غري مرتبط ف�إن فعالية الوعود 
تتوقف ع�ىل املصداقي�ة فالدولة الت�ي ال تلت�زم بوعودها 
بع�د تحقيق اهدافه�ا تفقد هيبته�ا، أما مس�ألة التهديد 
تعرض من يستخدمها للحرج وأن كثرة التهديدات تضعف 
اإلمكانيات للتوصل اىل اتفاقية مما يؤدي اىل افس�اد املناخ 
التف�اويض وهذا التهدي�د إلجبار الطرف اآلخ�ر للتفاوض 
وإعط�اء التنازالت وأن فرض عقوب�ات اقتصادية محددة 
او شاملة عىل الطرف اآلخر إلجباره عن التخيل عن سلوك 
مع�ني وهناك تس�اؤالت حول فعالية ه�ذه االداة وقدرتها 
يف تحقي�ق أه�داف تفاوضي�ة للدولة ذات مص�در اإلجبار 
واالعمال العسكرية هي قمة اإلجبار وتستخدم للتأثري عىل 
سري املفاوضات ويجب االخذ بنظر االعتبار تكاليف الحرب 
والضغوط العس�كرية قد تؤدي اىل مزيد من التشدد ولربما 
سحب تنازالت سبق تقديمها وال يبدو أن يحقق بالرضورة 
إجبار الخصم عىل تقديم تن�ازالت تفاوضية مما يؤدي اىل 
اندالع القتال وصعوب�ة العودة للتفاوض وتعقد املناخ بني 
االطراف واس�تحالة االق�دام عىل اي تن�ازالت، فاملفاوض 
الباه�ر من يس�تطيع أن يع�د حججه ومقرتحاته بش�كل 
دقيق ومناس�ب وه�و الذي يع�رف متى وكيف يس�تخدم 
ادوات التأث�ري التس�اومية ع�ىل الطرف اآلخ�ر ألنها تخدم 
الغ�رض التفاويض كما أنها قد تعرق�ل املفاوضات وتمنع 
الوص�ول اىل اتفاق يحق�ق مصالح من يس�تخدمها ولهذا 
يجب الحرص الش�ديد يف إعداد نس�يج اللغة املستخدمة يف 
التفاوض وفش�ل املفاوضات ترتتب عليه�ا نتائج خطرية 
ج�داً إذ تعي�د األمور اىل وضع أس�وء بكثري مم�ا كان عليه 
قبل بدء التفاوض لذا يج�ب التحضري الدقيق حتى ألصغر 

التفاصيل يف اية مفاوضات مهما كر شأنها او صغر. 

يع�د الرسط�ان مصطلحا عاما للخاليا غ�ري الطبيعية التي تنقس�م وتتكاثر يف 
الجس�م وتهاج�م األنس�جة القريبة، وتغ�زو مناطق أخرى يف بع�ض األحيان. 
ويوج�د أكثر م�ن 200 نوع مختلف من الرسطان، لذا تختلف األعراض حس�ب 
امل�كان الذي يبدأ فيه املرض، وامل�كان الذي ينترش إليه. ويش�مل أحد األعراض 
األقل ش�هرة ال�ذي يجب االنتب�اه إليه: التع�رق، خاصة يف الليل،  قد يش�ري إىل 
رسطان العظام، وهو ورم خبيث ينش�أ من الخاليا التي تش�كل عظام الجسم. 
وباإلضاف�ة إىل التع�رق اللييل، ف�إن أكثر األع�راض ش�يوعا املرتبطة برسطان 
 ،NHS ،العظ�ام، هي أل�م العظام. وتوض�ح إدارة الصحة الوطني�ة الريطانية
بالق�ول: »األلم الناجم عن رسطان العظام عادة ما يبدأ مع الش�عور بالطراوة 
يف العظام املصابة. ويتطور هذا تدريجيا إىل وجع أو ألم مس�تمر يأتي ويذهب، 
ويس�تمر يف الليل وعند الراح�ة«. عىل الرغم من أنه من غ�ري املعروف بالضبط 
ما الذي يس�بب معظ�م رسطانات العظام، إال أن هناك بع�ض العوامل التي قد 
تزيد من خطر اإلصابة به، وهي: • العالج اإلشعاعي السابق. • أمراض العظام 

.Li-Fraumeni  األخرى. • الحاالت الوراثية النادرة، مثل متالزمة

التعرق لياًل قد يكون عالمة حتذيرية 
لنوع من الرسطان!

ثامر االول من رجب
رسل جمال

اقرتابن�ا م�ن أيام رج�ب األص�ب، وفيه من 
الروحانية ما تفيض به الكلمات، من الجانب 
العقائدي اضافة إىل استذكار األحداث العالقة 
يف األذهان بهذه األيام الخالدة، اذ ش�هد هذا 
الي�وم من )العام 200٣( حدثاً اش�به بزلزال 
غري  مجرى املش�هد العراق�ي، وتوالت بعده 

األحداث بشكل رسيع0 
ش�هد العراق اول انفجار لس�يارة مفخخة، 
مثل�ت أخطبوط البطش و الدكتاتورية وراح 
ضحيتها سماحة السيد محمد باقر الحكيم، 
الذي لطاملا مثل الكلمة الحرة بكل عنفوانها 
أم�ام الظلم، وجروته، وس�طر لوحة خالدة 
لالم�ة  درس�اً  ورضب  الرشيف�ة،  بدمائ�ه 
بش�هادته، قائالً لهم ان الوحدة هي خالصنا 
الوحيد، وكل من يدعو إىل الفرقة واالنقس�ام 
والتخندق، ال يمكن ان ننظر له بعني الوطنية 

الحقة0
ان الجل�وس حول طاولة التفاهمات وإيجاد 
نقاط االتف�اق، واالنطالق منها كنقاط قوة، 

أفضل بكثري من التش�بث بنق�اط االختالف 
والتمسك والتعنت بها، فال طائل من نزاعات 
وخالفات جانبية وداخلية، تستنزف الثروات 

والدماء معا0ً 
لقد ترس�خ ذلك النفس الوحدوي الذي تمتع 
به س�ماحة الس�يد محمد باق�ر الحكيم، يف 
مس�ريته السياس�ية والجهادي�ة ويع�د من 
اآلباء واملؤسسني للعملية السياسية يف تاريخ 
الع�راق املعارص، وبنى أرث ق�والً وفعالً ولم 
يطلق الش�عارات الجوفاء فحس�ب، ان املبدأ 
الذي كان يؤمن به هذا الرجل، اش�به ببودقة 
الوح�دة، النه كان ع�ىل يقني ت�ام باختالف 
املجتم�ع العراقي، ولم يعمل ع�ىل إلغاء تلك 
االختالفات بل عىل العكس تماماً، كان يعمل 
عىل موائمة تلك االختالفات كونها س�مة من 

سمات النسيج املجتمعي العراقي0 
ف�كان ملهم�ا البناء الوط�ن م�ن الرشفاء، 
وانم�وذج وخري مثال بأصالح الصدع، ومللمة 
الش�تات والنهوض من جدي�د بالعراق، ليس 
م�ن الحكمة ان تتمس�ك بدفة س�فينة تكاد 
تغ�رق الن العقل يتوج�ب علينا ان ننش�غل 

بأص�الح س�فينتنا أوالً، لنص�ل به�ا إىل ب�ر 
االمان، وم�ن ثم نبحث عن قائ�د امني يقود 

السفينة،
لم يكن س�ماحته طالب ومنادي بس�لطة او 
ك�ريس، اذ كان همه اكر من ذلك، فهو رجل 
دولة ومؤسس فكر ومنهج وله برنامج يعمل 

وفقه، وال يتنازل عنه وال يفاوض فيه. 
ان غيابه املبكر عن وجه العملية السياس�ية 
لم يكن صدفة، الن س�ماحته كان من اش�د 
املنادي�ن ب�رضورة التحرر م�ن املحتل، فهو 
لم يفنى س�نني عمره وهو يقارع الطاغية، 

لريتيض ان يبقى الوطن بيد االجنبي!
اك�د س�ماحته إىل ح�ق العراقيني بتأس�يس 
دولتهم، بعيد عن الغرباء وهم االحق بكتابة 
منتخب�ة،  حكوم�ة  وتش�كيل  دس�تورهم، 
والعي�ش يف وطن ح�ر ومس�تقل، ال يقوده 
اال ابن�اءه بع�د س�نون العبودي�ة واإلذالل، 
ولعل لألول من رجب ثمار لم نحصد ثمارها 
ليومنا هذا، وربما هناك مواسم روبية تنتظر 
العراق بثمار اكثر، لكن البد من تهيئة الرتبة 

املناسبة للفوز بتلك الثمار الناضجة0

نجدة بغداد تلقي القبض عىل متعاطني للمخدرات
 وسيارات مطلوبة

بغداد / المستقبل العراقي

تمكنت دوريات رشط�ة نجدة بغداد من إلقاء 
القبض عىل ٣ اش�خاص يحمالن مواد مخدرة 
)الكريس�تال والحشيش�ة( وجه�از تعاط�ي 

ضمن مناطق شارع حيفا واألمني.
ج�اء ذل�ك من خ�الل إج�راء ممارس�ة أمنية 
باالش�رتاك مع االجهزة االمنية االخرى أدت إىل 
القبض عليهم وتم املقبوض عليهم إىل الجهات 

املختصة إلكمال التحقيق.
كم�ا تمكنت دوريات رشطة نج�دة بغداد من 
ضب�ط عدد م�ن الس�يارات املطلوب�ة )عليها 
إش�ارة حج�ز( ضم�ن مناط�ق متفرق�ة من 
العاصم�ة بغ�داد عدد ١٣ وايض�ا القبض عىل 
عدد من حاميل األسلحة النارية الغري مرخصة 
ع�دد ٦، جاء ذلك خالل إجراء ممارس�ة أمنية 

ادت إىل ضبط العجالت واألسلحة. 
إىل ذل�ك، ب�ارشت مديرية رشطة نج�دة بغداد 

وب�أرشاف مب�ارش من قبل مدير نج�دة بغداد 
العمي�د ع�يل كريم بحمل�ة للحد م�ن ظاهرة 
التس�ول والتي انترشت يف االونة االخرية حيث 
تمكن�ت دوريات نجدة بغ�داد من القبض عىل 
١٦2 متس�وال يف عم����وم العاصم�ة بغداد، 
وايض�اً حملة ض�د كل من يخال�ف التعليمات 
القانوني�ة ويع�رض حي�اة املواطن�ني للخطر 
حي�ث تم ضبط ع�دد م�ن الدراج�ات النارية 

عددها ١٤٣مخالفة للقانون.

هتنئةعلامء يؤكدون إمكانية انتشار »كورونا« دون ظهور أعراض املرض
أعل�ن علم�اء يف دراس�ة جدي�دة أن فريوس 
»كورونا« يمكنه االنتقال واالنتش�ار بش�كل 
غ�ري مع�روف حت�ى وإن ل�م يظه�ر ع�ىل 
الشخص املصاب أي عالمات للعدوى. ويأتي 
التحذير الجديد بعد ارتفاع عدد اإلصابات، يف 
إيطالي�ا وكوريا الجنوبية، مطلع األس�بوع. 
وأك�د العلماء الصينيون وجود حالة من دون 
أع�راض، أصاب�ت 5 أف�راد أرسة يف ووه�ان، 
الصني. وكش�فت تقاري�ر أن ش�ابة عمرها 
20 عام�ا لم تقع ضحية امل�رض رغم إصابة 
فريوس COVID-١9، يف حني أن أفراد أرستها 
أصيبوا بالحمى وااللتهاب الرئوي. وترز هذه 
الحالة الخطر الذي يمثله فريوس »كورونا«، 
وتش�ري إىل أن ع�دد املصاب�ني يف جميع أنحاء 
العالم، قد يكون أعىل بكثري مما يعتقد. وقال 

الباحثون الذين أكدوا حالة الناقل بال أعراض، 
إن الش�ابة تخض�ع للرقاب�ة يف مستش�فى 
بمقاطع�ة Henan، التي تقع ش�مال مدينة 
ووه�ان، نقط�ة الصفر لف�ريوس »كورونا« 
الجديد. وأش�ار العلم�اء إىل حال�ة أخرى بدا 

فيه�ا صبي عم�ره ١0 أعوام ناق�ال للمرض 
دون ظهور األعراض. وبعد الفحص الدقيق، 
أظهر الصبي »تشوهات« أثناء فحص الصدر. 
وقال العلم�اء: »إذا تكررت النتائج الواردة يف 
التقري�ر عن انتقال العدوى املفرتض من قبل 
حام�ل بال أع�راض، فإن الوقاي�ة من عدوى 
COVID-١9 س�تكون صعبة. إن اآللية التي 
يمكن م�ن خاللها لحاميل الفريوس من دون 
أع�راض نقل عدوى »كورون�ا« تتطلب مزيدا 
من الدراسة«. وُعثر عىل عدد كبري من حاالت 
اإلصاب�ة بفريوس »كورونا« بال أعراض، عىل 
متن س�فينة Diamond Princess. ومن بني 
األشخاص البالغ عددهم ٦2١ شخصا، الذين 
ثبت�ت إصابتهم ب� COVID-١9، لم يظهر أي 

أعراض للعدوى عىل ٣22 شخصا.

اكتش�ف علماء طفيليا يشبه قنديل البحر ال يمتلك 
جين�وم امليتوكوندريا، وهو أول كائن متعدد الخاليا 
يش�هد غياب ه�ذا الجني، م�ا يعني أن�ه ال يتنفس 
ويمكن�ه العي�ش دون الحاج�ة إىل األكس�جني. وال 
يغري هذا االكتش�اف فهمن�ا لكيفية تط�ور الحياة 
ع�ىل األرض فقط، ب�ل يمكن أن تكون ل�ه آثار عىل 
البح�ث ع�ن حي�اة خ�ارج كوك�ب األرض. وبدأت 

الحياة يف تطوير القدرة عىل اس�تقالب األكس�جني، 
أي التنف�س، يف ف�رتة م�ا قب�ل ١.٤5 مليار س�نة. 
وتحتوي كل خلية يف جس�مك باس�تثناء خاليا الدم 
الحمراء، ع�ىل أعداد كبرية من امليتوكوندريا، وهذه 
رضورية لعملية التنفس، حيث ُيحّطم األكس�جني 
إلنتاج جزيء يسمى أدينوس�ني ثالثي الفوسفات، 
الذي تس�تخدمه الكائنات متع�ددة الخاليا لتفعيل 

العملي�ات الخلوي�ة. ونحن نعلم أن هن�اك تكيفات 
تس�مح لبع�ض الكائن�ات الحية بالنم�و يف ظروف 
منخفضة األكسجني، أو نقص األكسجني. وطورت 
بع�ض الكائنات أحادي�ة الخلية عضي�ات مرتبطة 
بامليتوكوندريا من أج�ل التمثيل الغذائي الالهوائي؛ 
ولك�ن احتم�ال وج�ود كائن�ات الهوائي�ة متعددة 

الخاليا عىل وجه الحر، أثار نقاشا علميا كبريا.

اكتشاف أول كائن معروف ال يتنفس ويعيش بال أوكسجني!

المستشار / خالد دواي العطواني


